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1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva   

3. Interpelácia poslancov 

4. Schválenie záverečného účtu obce Lontov za rok 2017 

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

- výročná správa obce Lontov za rok 2017 

- správa o vykonanej inventarizácie hospodárskych prostriedkov 

k 31. 12. 2017 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

6. Schválenie Komunitného plán sociálnych služieb obce Lontov 

7. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Levice pre volebné obdobie 2018 – 2022 

8. Prerokovanie správy z overenia účtovnej uzávierky a vedenia účtovníctva k 31. 

12. 2017 

9. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022 

10.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné 

       obdobie 2018 – 2022 

11.  Prerokovanie odkúpenia domovej nehnuteľnosti 

12.  Prerokovanie návrhu na zrušenie školského obvodu s mestom Šahy 

13.  D i s k u s i a 

14.  Návrh na uznesenie 

15.  Záver  
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Z á p i s n i c a  
z rokovania devätnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lontove, konaného dňa 29. marca 2018 

 

 

 

 

 

P r í t o m n í : 

 

 

 

Starosta obce:               Mgr. Štefan K u c z m a n 
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Karol 

B á r á n y o v á 

K o n c z i 

             

                                    

Milan 

Ladislav 

Peter 

 

P a v k o v 

S v a n c z á r 

T ó t h 

 

 

Neprítomný: 

  

 

 

 

Mgr. Zlatica 

 

Erik 

B a l t a z á r o v á – 

ospr. 

O s z t e r – ospr.  

Iní prítomní:   

 Ing. Aneta 

Marcel  

Anna 

Alžbeta 

Mária 

Melánia 

Tivadar 

T o l d i o v á 

B i t e r  

B o s n y á k o v á 

M e d v e o v á 

N a g y o v á 

P a z á r o v á 

R o c s k a i 

 

 Mária 

Helena 

Alexander 

S z a b ó o v á 

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 dvadsiateho 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 Zuzanu 

Bárányovú a Ladislava Svanczára.  

     Potom oboznámila prítomných s programom rokovania a požiadal poslancov, 

aby sa k programu rokovania vyjadrili. 

     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 neprihlásil žiadny poslanec.  

 

 

4. bod: Schválenie záverečného účtu obce Lontov za rok 2017 

             - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

             - výročná správa obce Lontov za rok 2017 

             - správa o vykonanej inventarizácie hospodárskych prostriedkov  

              k 31. 12. 2017 
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                 V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil  

obecnému zastupiteľstvu na schválenie záverečný účet obce Lontov za rok 2017. 

Informovala prítomných o príjmoch a výdavkoch za uvedené obdobie, o stave 

finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch obce, o bilancii aktív – pasív 

a o pohľadávkach obce. V pripomienkovom konaní bola vznesená pripomienka 

k návrhu záverečného účtu, ktorú poslancom predložila hlavná kontrolórka a je 

súčasťou prílohy č. 2. 

     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 záverečnému účtu.  

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

zápisnice.  

     V rámci tohto bodu starosta obce predložil aj Výročnú správu obce Lontov za 

rok 2017. 

     Výročná správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

     V rámci tohto bodu bola predložená aj správa o vykonanej inventarizácie 

hosp. prostriedkov k 31. 12. 2017. 

     Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu č. 5 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: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

 

                Starosta obce Mgr. Štefan Kuczman v tomto bode rokovania predložil 

poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.                     

     Plán kontrolnej činnosti poslanci obdržali písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto 

zápisnice.  

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

sa k bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.  

 

 

6. bod: Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lontov  

 

                   V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman  

predložil poslancom na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Lontov. V krátkosti oboznámil prítomných s prioritami komunitného plánu na  



- 113 - 

úseku pomoci pre seniorov, pre osoby, ktoré sa ocitli v obzvlášť ťažkých 

životných situáciách,   pre rodiny s deťmi a mládež.  

     Komunitný plán sociálnych služieb obce Lontov tvorí samostatný dokument 

a je možné doň nahliadnuť na obecnom úrade, resp. na webovej stránke obce.  

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

sa k bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.  

 

 

7. bod: Voľba prísediaceho pre Okresný súd Levice pre volebné obdobie 

        2018 - 2022 

                   V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman 

predložil žiadosť Okresného súdu v Leviciach o vykonanie volieb prísediaceho 

pre Okresný súd Levice pre volebné obdobie 2018 – 2022. Oboznámil 

prítomných s výpisom zo zákona o sudcoch a prísediacich čís. 385/2000 Z.z. 

Konštatoval, že v obci Lontov nie je záujem zo strany obyvateľov o funkciu 

prísediaceho okresného súdu. 

 

 

8. bod: Prerokovanie audítorskej správy z overenia účtovnej závierky 

                  a vedenia účtovníctva k 31. 12. 2017 

 

                  V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman 

predložil obecnému zastupiteľstvu audítorskú správu z overenia účtovnej 

závierky a vedenia účtovníctva k 31. 12. 2017. 

     Správu poslanci obdržali písomne a tvorí samostatný dokument a je možné 

doň nahliadnuť na obecnom úrade.  

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

bodu vyjadrili. 

 

     Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.  

 

 

9. bod: Určenie volebného obvodu a počtu poslancov na celé nasledujúce  

volebné obdobie 2018 – 2022 

 

             V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil 

obecnému zastupiteľstvu návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov 

na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022. Informoval poslancov, že 

v zmysle zákona o obecnom zriadení naša obec môže mať poslancov v počte 5  
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až 7. Navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo v Lontove na nasledujúce volebné 

obdobie malo 7 poslancov  a jeden viacmandátový volebný obvod.  

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

k počtu poslancov vyjadrili. 

     Do rozpravy sa prihlásili všetci prítomní poslanci a vyjadrili súhlas 

s návrhom starostu.  

 

 

10.  bod: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé 

         nasledujúce volebné obdobie 2018 -2022 

 

 

            V tomto bode programu starosta obce Mgr. Štefan Kuczman návrh na 

určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022. Pripomenul, že v zmysle novely zákona o obecnom 

zriadení  obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami 

určuje rozsah výkonu funkcie starostu. Nakoľko sa jedná o obec s okolo 700 

obyvateľmi  starosta navrhol určiť, že vo volebnom období 2018 – 2022 starosta 

obce bude vykonávať funkciu na celý úväzok. 

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

sa k predmetnému bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy sa prihlásili všetci prítomní poslanci a vyjadrili súhlas 

s návrhom starostu.  

 

 

11. bod: Prerokovanie návrhu na odkúpenie domovej nehnuteľnosti 

 

                  V tomto bode jednania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman opätovne 

predložil návrh na odkúpenie domovej nehnuteľnosti súp. čís. 99. Znalecký 

posudok bol vypracovaný úradným  znalcom a domová nehnuteľnosť ocenená 

na 2.000,- €. Opätovne pripomenul, že odkúpenie nehnuteľností neodporúča, 

nakoľko obec na plnenie svojich úloh túto nehnuteľnosť nepotrebuje.  

     Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa k predmetnému bodu 

vyjadrili.  

     Do rozpravy sa zapojili skoro všetci prítomní a po rozdiskutovaní návrhu 

hlasovaním rozhodli o odkúpení predmetnej domovej nehnuteľnosti. 

Z prítomných päť poslancov za hlasovali štyria, jeden sa zdržal hlasovania.  
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12. bod: Prerokovanie návrhu na zrušenie školského obvodu s mestom 

                    Šahy 

                     

                    V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman 

oboznámil prítomných so situáciou po zrušení školského obvodu obcou 

Demandice v minulom roku. Bolo viacero jednaní so starostom i poslancami 

Obecného zastupiteľstva Demandice, i za prítomnosti  splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity, zástupcu Ministerstva školstva SR i zástupcu verejného 

ochrancu pre ľudské práva. Postoj samosprávy v Demandiciach je nejasný. Žiaci 

z obce Lontov v počte asi 26 i napriek zrušeniu školského obvodu navštevujú 

základnú školu v Demandiciach. Nakoľko navštevujú základnú školu mimo 

školského obvodu, podľa zákona nemajú nárok na náhradu cestovného, čo je 

nespravodlivé. Možným riešením je zrušenie školského obvodu s mestom Šahy, 

kedy nastane situácia, že žiaci z Lontova nemajú určený školský obvod, bude 

ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov a v tomto prípade  

rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy okresný úrad v sídle 

kraja. Školský obvod v Šahách navštevuje približne 6 detí. Po jeho zrušení 

nastane obdobná situácia ako je tomu v Demandiciach, že nebudú mať nárok na 

náhradu cestovného. Po určení školského obvodu okresným úradom v sídle 

kraja, ktorý určí pravdepodobne Základnú školu v Demandiciach, by sa znova 

uzatvorila dohoda na spoločný školský obvod s mestom Šahy, čím by sa situácia 

s cestovným vyriešila v prospech žiakov tam chodiacich. 

     Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa k predmetnému bodu 

vyjadrili. 

     Do rozpravy sa zapojili skoro všetci prítomní.  Názory na predkladaný návrh 

boli rôznorodé.  Niektorí s návrhom súhlasili, niektorí nie. Po rozdiskutovaní 

všetkých za a proti poslanci s návrhom súhlasili za podmienky, že ani jeden žiak 

nebude škodovaný na náhrade cestovného.   

  

 

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

 

     Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Tóth, ktorý zaujal stanovisko ku 

Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Lontov. Informoval sa o podstate 

tohto plánu, aké úlohy pre obec z neho vyplývajú. Informoval sa tiež 

o znovuzriadenom dobrovoľnom hasičskom zbore v obci. 

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

stanovisko k diskusným príspevkom: 

-  
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- Komunitný plán sociálnych služieb obce Lontov bol vypracovaný 

v zmysle príslušného zákona a metodických usmernení. Obsahuje veľa  

podnetov, úloh na riešenie situácie v oblasti sociálnych služieb. 

Dokument má vyše 30 strán a každému poslancovi ho prepošleme na jeho 

e-mailovú adresu. 

- V jarnom období bol v našej obci znovuzriadený dobrovoľný hasičský 

a záchranný zbor. Predsedom sa stala Mgr. Edita Farkašová, 

podpredsedom Daniel Konstanty Wollny a veliteľom Jozef Rigó. 

Členovia sú prevažne občania z rómskej komunity.  

Po zodpovedaní diskusných príspevkov starosta obce tento bod ukončil. 

 

 

14. 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 20 
 

I. 

Dvadsiate 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. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove  

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

     stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

B. s c h v a ľ u j e   
1. celoročné hospodárenie obce za rok 2017 s pripomienkou o zmene bodu 

č. 4 nasledovne: 

- príjmy vo výške          296.221,10 € 

- výdavky vo výške       282.650,28 € 

         z toho: 

         bežný rozpočet: 
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         - príjmy vo výške              296,221,10 € 

         - výdavky vo výške           251.471,32 € 

         kapitálový rozpočet: 
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         - príjmy vo výške                         0.00 € 

         - výdavky vo výške             31.178,96 € 

         finančné operácie: 

         neboli 

          bez výhrad, 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške   13.570,82  € 

3. tvorbu rezervného fondu vo výške 100% výsledku hospodárenia 

4. tvorbu fondu nerozdeleného výsledku hospodárenia z predchádzajúcich 

rokov vo výške 86.639,37 € 

5. výročnú správu obce Lontov za rok 2017 

6. správu o vykonanej inventarizácie hosp. prostriedkov k 31. 12. 2017 

 

III. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. s c h v a ľ u j e    

     plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

 

IV. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontov 

A. s c h v a ľ u j e  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Lontov 

 

V. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. k o n š t a t u j e ,   že 

v obci Lontov nie je záujem o funkciu prísediaceho pre Okresný súd Levice 

 

VI. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

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

správu audítora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31. 12. 

2017 

 

VII. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. u r č u j e  
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v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR čís. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 

2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Lontove  7, ktorí budú 

volení v jednom viacmandátovom volebnom obvode 

 

VIII. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. u r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona čís. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 

2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Lontov na plný úväzok 

 

IX. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. s c h v a ľ u j e  

návrh na odkúpenie domovej nehnuteľnosti súp. čís. 99. 

  

X. 

     Dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. s c h v a ľ u j e  

vypovedanie Dohody na spoločnom školskom obvode s mestom Šahy, 

uzatvorenej 28. 6. 2011 

 

15. 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 všetkým prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

vyhlásil za skončené. 

 

                                                                                 Starosta obce: 

                  Mgr. Štefan Kuczman 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Zuzana Bárányová, poslanec                                 ............................................... 

 

Ladislav Svanczár, poslanec                                  ............................................... 
 



 

Príloha č. 1 

Kontrola plnenia vlastných uznesení 

 

Vážení prítomní! 

Ostatné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 29. marca 

2018.  Na tomto zasadnutí neboli prijaté uznesenia, ktoré by podliehali ku 

kontrole.  

     Vznesené pripomienky poslancov, resp. členov komisií boli riešené 

nasledovne: 

 Vo veci krtkov na futbalovom ihrisku som jednal s odborníkom vo veci 

zjednania nápravy. Odborník zaujal také stanovisko, že nakoľko je krtko 

chráneným zvieraťom nedá sa nič robiť. Určitým riešením by mohlo byť 

zakúpenie zvukových odpudzovačov.  

 Zahájili sme dobudovanie zábradlia pri schodoch v parku, ktoré práce budú 

v tomto týždni dokončené.  

 Majiteľ domu č.1, kde sa vypúšťajú splaškové vody do jarku, bol písomne 

upozornený na porušenie zákona a vyzvaný na vybudovanie vodotesnej 

žumpy do konca augusta tohto roka. 

 Slovenská správa ciest bola opätovne vyzvaná na výmenu dopravného 

zrkadla pri cintoríne. 

 Na Okresný dopravný inšpektorát Levice bola zaslaná žiadosť na zmenu 

dopravného značenia pri požiarnej zbrojnici na „Stop, daj prednosť v jazde“. 

 

 

       Mgr. Štefan Kuczman, 

        starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce LONTOV 

za rok 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Mgr. Štefan Kuczman 

Spracovala:  Melánia Pazárová 

 

V Lontove, dňa  03. 04. 2018 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10. apríla 2018 
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Záverečný účet Obce Lontov za rok 2017 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2017 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   

na  rok   2017. 

Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na 

rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Celkové príjmy vo výške 358 920,00 

Eur a celkové výdavky vo výške 349 845,00 Eur. Prebytok  9 075,00 Eur. Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový, tak ako aj úprava rozpočtu. Úprava 

sa týkala výdavkovej aj príjmovej časti, kde sme upravovali podľa potreby 

zistených v priebehu roka v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 13. 

decembra 2016 uznesením č.14/II-A. 

 

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami dvakrát v priebehu roka 2017: 

- 1. zmena schválená dňa 28. 09. 2017 uznesením č. 17/II/A 

- 2. zmena schválená dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 18/III/A 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých € 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom   

z toho :    358 920,00     516 080,00 

Bežné príjmy 248 920,00 406 080,00 

Kapitálové príjmy 50 000,00 50 000,00 

Finančné príjmy 60 000,00 60 000,00 

Výdavky celkom   

z toho : 349 845,00 513 325,00 

Bežné výdavky 237 845,00 281 185,00 

Kapitálové výdavky     112 000,00 232 140,00 

Finančné výdavky          0,00             0,00 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v € 

 

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

516 080,00 296 221,10 57,40 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

221 670,00 220 419,90 99,44 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 167 000,00 € z výnosu dane 

z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 166 938,32 €, 

čo predstavuje plnenie na  99,96%.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  45 800,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

44 892,03€, čo je 98,02% plnenie.  Príjmy dane z pozemkov boli v sume  

40 101,05€, dane zo stavieb boli v sume 4 790,98€.   

c) Daň za psa  - plnenie k 31. 12. 2017  celkom 374,00 € t. j. na 93,50%. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2017 – 97,00% 

čo predstavuje sumu 8 215,55€. 

 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

9 670,00 7 921,09 81,91 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 350,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

4 205,76€, čo je 96,68% plnenie.  Ide o príjem  príjem z prenajatých pozemkov 

v sume 1 193,76€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 

3 008,00€ a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky 

a náradia v sume 4,00€ . 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 2 870,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

1 401,12€, čo je 48,82% plnenie. 



Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku 

výherných prístrojov. 

c)  Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 

vkladov a ážio 

Z rozpočtovaných 110,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17,21€, čo 

je 15,65% plnenie. Predstavujú príjmy z účtov finančného hospodárenie  t. j 

úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov. 

 

d) Ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných 2 340,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

2 297,00€, čo je 98,16% plnenie.   

Medzi ostatných príjmov boli zaradené hlavne príjmy z preplatku elektriky a iné 

vratky. 

 
3) Bežné príjmy – granty a transfery:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

174 740,00 65 463,20 37,46 

Z rozpočtovaných 174 740,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

65 463,20€, čo je 37,46% plnenie.  Obci bola poskytnutá podpora 

z Enviromentálneho fondu rozhodnutím č. 123368/C4-27/17, formou dotácie  vo 

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

odpadom, tento príjem bol zaradený do bežného rozpočtu – bežných príjmov. 

Ďalšie príjmy boli hlavne na aktivačnú činnosť, stravné v MŠ a na prenesený 

výkon št. správy. 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

Poskytnuté granty sú rozpísané v tabuľke Finančné usporiadanie voči štátnemu 

rozpočtu. 

 

Mimorozpočtové príjmy – za stravné v materskej škôlke a za porušenie 

predpisov plnenie vo výške 2 416,91€. 

 
4) Kapitálové príjmy:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

50 000,00 0,00 0 
Na rok 2017 boli plánované kapitálové príjmy vo výške 50 000,00 Eur  z dotácie na 

rekonštrukciu odvodňovacích kanálov ale v roku 2017 obec neuspela a žiadanú dotáciu 

nedostala. 

5) Príjmové finančné operácie:  



Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

60 000,00 0,00 0 
 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v  € 

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

513 325,00 282 650,28 55,06 

 
1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

225 483,00               208 853,22 92,62 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia   Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy- 

OBEC 

01.1.1 94 400,00 91 543,82 96,97 

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 6 670,00 6 472,32 97,04 

Transfery všeob. povahy         01.8.0 4 000,00 2 724,45 68,11 

Požiarna ochrana                         03.2.0 410,00 379,74 92,62 

Nakladanie s odpadmi               05.1.0 215 270,00 53 304,86 24,76 

Rozvoj obcí                           06.2.0 97 515,00 52 372,42 53,71 

Verejné osvetlenie                       06.4.0 6 120,00 3 829,12 62,57 

Cestná doprava 04.5.1 5 550,00 5 414,58 97,56 

Rekreačné a športové služby 08.1.0 2 300,00 367,84 15,99 

Kultúrne služby 08.2.0 15 310,00 12 590,59 82,24 

Vysielacie a vydavateľské 

služby 

08.3.0 400,00 379,20 94,80 

Nábož. a iné spoločenské 

služby 

08.4.0 2 500,00 588,70 23,55 

Predškolská výchova 09.1.1.1 48 770,00 41 803,75 85,72 

Primárne vzdelávanie s 

bežnou starostlivosťou 

09.1.2.1 500,00 0,00 0,00 

Školské stravovanie 09.6.0.1 10 610,00 10 569,33 99,62 

Soc. pomoc obč. v hm. Núdzi 10.7.0 3 000,00 309,56 10,32 

  513 325,00 282 650,28 55,06 

 



a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 90 340,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017  v sume  

89 163,55 €, čo je 98,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov OÚ, hlavného kontrolóra, pracovníkov materskej škôlky a školskej 

jedálne.       

                            

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  36 465,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

30 885,24€, čo je 84,70% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd 

pracovníkov za zamestnávateľa. 
 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  144 430,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume  

123 496,52€, čo je  85,51% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých 

stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,  materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných  9 950,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume  

5 705,12€, čo predstavuje  57,34% čerpanie. 

 
2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

232 140,00 31 178,96 13,43 

Ako kapitálové výdavky boli účtované výdavky na realizáciu obecného parku 

a výdavky na projektovú dokumentáciu. 

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

V roku 2018 obec nemala žiadne výdavkové finančné operácie. 

  

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 

 Rozpočet po 

zmenách 

2017 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2017  

v € 

Príjmy celkom 516 080,00 296 221,10 

z toho :   

Bežné príjmy 406 080,00 296 221,10 

Kapitálové príjmy 50 000,00           0,00 

Finančné príjmy 60 000,00           0,00 



   

Výdavky celkom 513 325,00 282 650,28 

z toho :   

Bežné výdavky 281 185,00 251 471,32 

Kapitálové výdavky 232 140,00   31 178,96 

Finančné výdavky           0,00           0,00 

   

Hospodárenie obce:   13 570,82 

 

 VH +13 570,82 Eur 

 

Prebytok rozpočtu v sume 13 570,82EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 

3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 100% 13 570,82 EUR  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa 

vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo.           

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2017  62 194,24 

Prírastky - z prebytku hospodárenia  

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup 

budovy         

- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie 

istiny      

 

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2017  62 194,24 

Nakoľko v roku 2016 obec mala schodkové hospodárenie, čo bolo vysporiadané 

v roku 2016 neboli prevedené žiadne peňažné prostriedky na účet rezervného 

fondu. V roku 2017 neboli čerpané finančné prostriedky z účtu rezervného 

fondu. 

 



Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2017  851,75 

Prírastky - povinný prídel -  1,5      %                     1.112,65 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie, reg. PS                      1.256,-     

              -   

              - dopravné                            

              - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2017  708,40 

 

Fond rozvoja obce 

Obec má vytvorený v zmysle §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 

fond rozvoja obce.  

Príjmy fondu sú tvorené hlavne z prebytku hospodárenia.  V priebehu roka 2017 

neboli na účte  žiadne pohyby. Stav účtu k 31. 12. 2017 je vo výške 51 881,54 

Eur. 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Majetok spolu 854 714,03 1 137 830,96 

Neobežný majetok spolu 643 591,25 910 051,90 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 523 244,31 789 704,96 

Dlhodobý finančný majetok 120 346,94 120 346,94 

Obežný majetok spolu 210 820,20 226 680,80 

z toho :   

Zásoby 253,20 609,60 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

  

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  9 139,24 9 896,25 

Finančné účty  200 656,01 215 264,37 

Poskytnuté návratné fin.   



výpomoci dlh. 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

771,75 910,58 

Časové rozlíšenie  302,58 1 098,26 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

854 714,03 1 137 830,96 

Vlastné imanie  666 830,77 876 761,54 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  666 830,77 876 761,54 

Záväzky 9 979,23 96 686,87 

z toho :   

Rezervy  800,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

  

Dlhodobé záväzky 851,75 708,40 

Krátkodobé záväzky 8 327,48 95 178,47 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 177 904,03 164 382,55 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

Dlhodobé: 

 Sociálny fond          708,40 EUR 

 

Krátkodobé: 

 voči bankám                                           0,00   EUR 

 voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0,00   EUR 

 voči dodávateľom                  84 502,25   EUR 

 voči štátnemu rozpočtu                  0,00   EUR 

 voči zamestnancom 6 113,62  EUR 

 voči poisťovniam (SP,ZP) 3 520,75  EUR 

 daňovému úradu 811,11  EUR 

 ostatné    151,83   EUR 

 iné záväzky          78,91  EUR 

     



Obec nemá žiadny prijatý úver od bánk od ostatných bankových subjektov. 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

       

       

       

 

8.   Hospodárenie príspevkových organizácií  

Obec Lontov nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. 

 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2007 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lontov, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Pierott, n.o. Prešov 50,- 50,-  

    

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so 

VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lontov. 

 

10.   Podnikateľská činnosť   

 Obec Lontov v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

11.   Finančné usporiadanie vzťahov voči  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  



fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 

finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom 

VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 

organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - 

vrátenie 

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – 

vrátenie 

    

    

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým 

organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 

Príspevková 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Príspevková 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    



 

- prostriedky vlastné 

 

Príspevková 

organizácia 

Vlastné finančné 

prostriedky 

Čerpanie finančných 

prostriedkov 
Rozdiel  

    

    

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Právnická  

Osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
 Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

 Rozdiel  

 (stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Levice Platba na AČ 8.461,99 8.461,99 0,00 

Ped.metod.centrum 

Bratislava 

Dotácia – mzda asistenta v 

MŠ 

8.831,79 8.831,79 0,00 

OÚ Levice Dotácia na voľby 568,30 568,30 0,00 

ÚPSVaR Levice Stravné v MŠ 438,48 438,48 0,00 

OÚ Levice Dotácia na vojnové hroby 25,00 25,00 0,00 

OÚ Levice Mzda skladníka CO 120,00 120,00 0,00 

VÚC Nitra Dotácia na obecný park 3.990,00 3.990,00 0,00 

ÚPSVaR Levice Dotácia na šk. potreby 33,20 33,20 0,00 

OÚ Nitra Na prenesený výkon št. 

správy – ŽP 

64,48 64,48 0,00 

Štátny účel. Fond Na likvidáciu neleg. skládok 

odpadov 

35.000,00 35.000,00 0,00 

Minist.dopravy 

Blava 

Na prenes. výkon št.správy 

miestne komunikácie 

29,81 29,81 0,00 

Minist. Dopravy 

Bratislava 

Na prenesený výkon št. 

správy 

stavebný poriadok 

641,70 641,70 0,00 

Ministerstvo Na prenesený výkon št. 250,50 250,50 0,00 



vnútra 

Bratislava 

správy 

matrika 

 

 

 

 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

 

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

                

    

 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  



V zmysle §4 - Postavenie a obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku ods. 5  

 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo rozhodlo 

o neuplatňovaní programu obce uznesením č. 14/II-A, dňa 13. decembra 2016. 
 

 

Vypracovala:  Pazárová Melánia               Predkladá:       Mgr. Štefan Kuczman 

                                                                                                            starosta obce 
 

V Lontove,  dňa  03. 04. 2018                

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lontov za rok 2017 bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 570,82 EUR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pripomienka k návrhu záverečného účtu za rok 2017 zo dňa 14. mája 2017 
 
Doplniť bod 4 - Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017  

 Rozpočet po 
zmenách 

2017 
v celých € 

Skutočnosť 
k 31.12.201

7  
v € 

Príjmy celkom 516 080,00 296 221,10 
z toho :   
Bežné príjmy 406 080,00 296 221,10 
Kapitálové príjmy 50 000,00           0,00 
Finančné príjmy 60 000,00           0,00 
   
Výdavky celkom 513 325,00 282 650,28 
z toho :   
Bežné výdavky 281 185,00 251 471,32 
Kapitálové výdavky 232 140,00   31 178,96 
Finančné výdavky           0,00           0,00 
   
Hospodárenie obce:   13 570,82 

 
 VH +13 570,82 Eur 
 
Prebytok rozpočtu v sume 13 570,82EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 100% 13 570,82 EUR  
 
Finančná analýza:  
Zostatok finančných prostriedkov z účtovníctva 
 
Pokladnica ( 211):         285,83 Eur 
Bankové účty (221AE): 214 708,54 Eur 
Spolu:    214 994,37 Eur 
 
 
Zostatok finančných prostriedkov by sa mal rovnať zostatku na 
fondových účtoch. 
 



Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
§ 15 Peňažné fondy 
(1) Obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi 
peňažných fondov môžu byť najmä  
a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, 
b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z 
podnikateľskej činnosti po zdanení,  
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a 
zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých 
návratných zdrojov financovania.  
(2) Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití 
peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo 
vyššieho územného celku.  
(3) Prostriedky peňažných fondov používa obec a vyšší územný celok 
prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi 
jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa 
prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu 
rozpočtového roka.  
(4) Obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich 
zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného 
podľa § 16 ods. 6. 
 
 
Zostatok fondových účtov k 31. 12. 2017 
Rezervný fond   62 194,24 Eur 
Fond rozvoja obce   51 881,54 Eur 
Sociálny fond         708,40 Eur 
Spolu:              114 784,18 Eur 
 
 
214 994,37 - 114 784,18  = 100 210,19 Eur 
 
Z tejto sumy treba odpočítať VH za rok 2017 t. j. 13 570,82Eur 
 
Zostatok 86 639,37 Eur – dotvoriť do Rezervného fondu alebo vytvoriť 
Fond nerozdelený výsledok hospodárenia z minulých rokov.  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20170101#paragraf-16.odsek-6


NÁVRH UZNESENIA: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k 
záverečnému účtu  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet s doplnením pripomienky - 
zo dňa 14. mája 2017 – bod. 4  celoročné hospodárenie sa schvaľuje 
bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia  

- na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 570,82 Eur a  
- na tvorbu rezervného/ fondu nerozdeleného VH z predchádzajúcich 

rokov vo výške 86 639,37 Eur.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

Obce Lontov za rok 2017 

 
1. Úvod 

 Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Lontov za rok 2017 pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18f ods.1, písm. c), zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení 

neskorších predpisov záverečný účet vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia, vrátane 

výsledkov hospodárenia peňažných fondov. 

Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie 

ekonomických a finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných 

právnych noriem podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 583/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov. 

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce 

Lontov za rok 2017 boli: 

 rozpočet obce Lontov na rok 2017 a úpravy rozpočtu 

 účtovné výkazy k 31. 12. 2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky) 

 Návrh Záverečného účtu za rok 2017 

 Výkaz FIN 1-12 ( Príjmy  a výdavky rozpočtu verejnej správy) 

 Hlavná kniha za rok 2017 

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. 

z., podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným 

spôsobom,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 

Účtovná závierka, bola vykonaná v súlade s príslušnými predpismi a obsahuje všetky povinné 

náležitosti podľa §17 ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.   

 

2. Stanovisko k záverečnému účtu podľa jednotlivých častí 

Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Lontov, ktoré sú súčasťou závierky, 

objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu. Zmeny 

rozpočtu boli vykonávané v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a 

zásadami rozpočtového hospodárenia Obce Lontov. Rozpočet obce na rok 2017 

bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 13. decembra 

2016 uznesením č.14/II-A. 



Celkové príjmy vo výške 358 920,00 Eur a celkové výdavky vo výške 349 845,00 Eur. 

Prebytok  9 075,00 Eur.  Rozpočet bol upravený 2x, schválené uzneseniami obecného 

zastupiteľstva č. 17/II/A dňa 28. 09. 2017 a č. 18/III/A dňa 14. 12. 2017. 
 

TABUĽKA  č. 1             

Rozpočet celkom:   v Є 
Za rok 2017 Pôvodný Upravený Skutočný 

Príjmy celkom  358 920,00 516 080,00 296 221,10 

Výdavky celkom 349 845,00 513 325,00 282 650,28 

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu (rozpočtový výsledok) 
Prebytok 

Prebytok Prebytok 

Pôvodný rozpočet bol rozpočtovaný s predpokladaným prebytkom hospodárenia 9 075,00 

Eur. 

  

Poslednou zmenou rozpočtu sa predpokladal prebytok hospodárenia v objeme 2 755,00 Eur. 

Skutočne dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2017 dosiahol objem 13 570,82Eur. 

 

v členení: Bežný rozpočet: v Є 

Rok 2017 Pôvodný Upravený Skutočný 

Bežné príjmy celkom  248 920,00 406 080,00 296 221,10 

Bežné výdavky celkom 237 845,00 281 185,00 251 471,32 

Hospodárenie obce: Prebytok Prebytok Prebytok 

Kapitálový rozpočet: v  Є 
Rok 2017 Pôvodný Upravený Skutočný 

Kapitálové príjmy celkom  50 000,00 50 000,00 0,00 

Kapitálové výdavky celkom 112 000,00 232 140,00 31 178,96 

Hospodárenie obce:  Schodok Schodok Schodok 

Finančné operácie: v Є 
Rok 2017 Pôvodný Upravený Skutočný 

Príjmové finančné operácie 60 000,00 60 000,00 0,00 

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

V príjmovej aj vo výdavkovej časti na rok 2017 bola zohľadnená dosiahnutá skutočnosť za 

predchádzajúci rok t. j. stav k 31. 12. 2016. 

Príjmová časť bežného rozpočtu bola naplnená na 72,95% (upravený rozpočet a skutočne 

dosiahnuté príjmy). Obec plánovala príjmy vlastné z miestnych daní a poplatkov z ostatných 

poplatkov, príjmy za tovary a služby a dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy z podielových 

daní.  Bežnými výdavkami obec zabezpečuje základnú činnosť a úlohy obce, vyplývajúce zo 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Rozpočet bol upravený 2x hlavne z dôvodu, že sa ukázalo nenaplnenie alebo prekročenie 

príjmov aj výdavkov v niektorých položkách.  

 

TABUĽKA  č. 2 

Rozpočet 
Skutočnosť 

r. 2016 v € 

Skutočnosť 

r. 2017 v € 

Rozdiel 2017-2016 

 v € 

Bežné príjmy 253 525,86 296 221,10 42 695,24 

Bežné výdavky 208 853,22 251 471,32 42 618,10 



Výsledok bežného 

rozpočtu 
44 672,64 44 749,78 77,14 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 40 017,80 31 178,96 -8 838,84   

Výsledok kapitálového 

rozpočtu 

-40 017,80 -31 178,96 
8 838,84 

Príjmy finančných 

operácií 

8 000,00 0,00 
-8 000,00 

Výdavky finančných 

operácií 

11 992,80 0,00 
-11 992,80 

Výsledok finančných 

operácií 

-3 992,80 0,00 
3 992,80 

Spolu príjmy 261 525,86 296 221,10 34 695,24 

Spolu výdavky 260 863,82 282 650,28 21 786,46 

Rozdiel 662,04 13 570,82 12 908,78 

Daňové príjmy  

Daňové príjmy dosiahli výšku 220 419,90Eur, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje 

nárast o 3 678,63Eur. Na náraste sa podieľal hlavne výnos dane z príjmov poukázané obci vo 

výške 166 938,32 Eur, zvýšenie o 3 228,90 Eur oproti predchádzajúcemu roku. Daň 

z nehnuteľností oproti roku 2016 sledujeme mierny nárast o 542,166 Eur, pri ostatných 

daniach a poplatkoch plnenie bolo približne na úrovni roku 2016.  

 

Nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, z prenájmu majetku a z administratívnych 

poplatkov, z úrokov a z vkladov,  ktoré dosiahli v roku 2017 sumu 7 921,09Eur, čo 

predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 13 212,69 Eur. 

 

Bežné granty a transfery 

Bežné granty a transfery dosiahli v rámci bežných príjmov 65 463,20Eur, čo v porovnaní 

s rokom 2016 predstavoval nárast o 49 812,39Eur. 

Obci bola poskytnutá podpora z Enviromentálneho fondu vo výške 35 000,00 Eur na činnosť 

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, tento príjem bol zaradený do bežného 

rozpočtu – bežných príjmov. Ďalšie príjmy boli hlavne na aktivačnú činnosť, stravné v MŠ 

a na prenesený výkon št. správy. 

Plnenie kapitálových príjmov 

Obec v roku 2017 nemala žiadne kapitálové príjmy. 

 

Príjmové finančné operácie 

Príjmové finančné operácie boli plánované vo výške 60 000,00Eur. V skutočnosti obec 

nemala žiadne príjmové finančné operácie. 

  

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2017 bolo zaznamenané v objeme 251 471,32 Eur, čo 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 42 618,81Eur, z čoho výdavky vo 

výške 31 817,98 Eur účtované ako všeobecné služby (z dotácie) boli vynaložené na likvidáciu 

nezákonne uloženého odpadu. 



Výdavky verejnej správy dosiahli sumu 91 543,82 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom predstavuje nárast o 11 179,85 Eur.  

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný výrazný nárast výdavkov v oddiele 

rozvoj obcí  o 28 545,04 Eur, z dôvodu vybudovania obecného parku a v oddiele nakladanie s 

odpadmi nárast  o 39 354,01 Eur.  

Pokles výdavkov sledujeme v oddiele transfery vo výške 12 449,11 Eur, v ostatných 

oddieloch sú výdavky približne na rovnakej úrovni ako v roku 2016. 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov 

Kapitálové výdavky predstavujú sumu 31 178,96Eur.  Ako výdavky  boli účtované výdavky 

nákup kolesového traktora a návesu a na realizáciu obecného parku a výdavky na projektovú 

dokumentáciu. 

Výdavkové finančné operácie 

 K 31. 12. 2017 neboli žiadne výdavkové finančné operácie. 

  

Výsledok hospodárenia obce Lontov  

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov 

účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 

(okrem účtov 591 a 595). 

Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu je rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami. Počítajú sa príjmy bežného a kapitálového rozpočtu – bez finančných operácií. 

Obec v roku 2017 vykazuje prebytkové hospodárenie vo výške 13 570,82Eur.  

Výsledok hospodárenia – prebytok  rozpočtu v sume 13 570,82 EUR zistený podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

roku 2017 je navrhnuté použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 100%  13 570,82 EUR  

 

Peňažné fondy 
  Obec Lontov má vytvorené tri mimorozpočtové peňažné fondy a to rezervný fond, 

sociálny fond a fond rozvoja obce. 

Sociálny fond – tvorbu a čerpanie fondu upravuje osobitný predpis č. 152/1994 

o sociálnom fonde v z. n. p.  a kolektívna zmluva. V priebehu roka boli prevedené na účet 

peňažné prostriedky vo výške 1,5% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na 

výplatu. Čerpanie bolo v súlade so zákonom a s kolektívnou zmluvou. Stav účtu SF k 1. 1. 

2017 bol celkom vo výške 851,75€. Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12. 2017 vo výške 

708,40 €. 

  Rezervný fond – V súlade s ustanovením §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10% z prebytku 

rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. zákona. O tvorbe a 

použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Stav rezervného fondu k 1. 1. 

2017 celkom vo výške 62 194,24 Eur. V priebehu roka 2017 neboli  žiadne pohyby nakoľko 

obec v roku 2016 mala schodkové hospodárenie čo bolo kryté bežnými príjmami v priebehu 

roka. Stav k 31. 12. 2017 predstavuje čiastku 62 194,24 Eur. 

Fond rozvoja obce - Obec má vytvorený v zmysle §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 

fond rozvoja obce.  



Príjmy fondu sú tvorené hlavne z prebytku hospodárenia.  Začiatočný stav k 1. 1. 2017 

predstavuje sumu 51 881,54 Eur. V priebehu roka 2017 neboli na účte žiadne pohyby. Stav 

účtu k 31. 12. 2017 je vo výške 51 881,54 Eur. 

 

Bilancia aktív a pasív 

Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Lontov predstavuje na základe 

majetkovej bilancie a vykonanej inventarizácie k dátumu 31.12.2017 hodnotu  1 137 830,96 

Eur (zostatková cena majetku). Dlhodobý hmotný majetok dosahuje k 31. 12. 2017 hodnotu 

789 704,96 Eur, v nasledovnej skladbe:  

 Obstaranie DHM      91 072,12 Eur 

 Pozemky     294 980,24 Eur 

 Stavby      319 862,30 Eur 

 Samostatné hnuteľné veci a 

a súbory hnuteľných vecí          80 226,39 Eur 

 Dopravné prostriedky           1 915,00 Eur 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok          1 648,91 Eur 

Ďalej obec má vo vlastníctve dlhodobý finančný majetok a to cenné papiere 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v hodnote 120 346,94€. 

Stav pohľadávok v roku 2017 dosahuje sumu 9 896,25Eur, čo v porovnaní s rokom 

2016 predstavuje nárast o 757,01Eur. 

Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného účtu 

bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti. 

Inventarizáciou neboli  

zistené žiadne rozdiely. 

 

Záväzky  obce 

Obec eviduje k 31.12.2017 záväzky v hodnote 96 686,87 Eur z toho dlhodobé záväzky 

predstavujú sumu - rezervy 800,00Eur, dlhodobé –  záväzky zo sociálneho fondu celkom 

708,40€ a krátkodobé záväzky celkom vo výške 95 178,47Eur. 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Obec Lontov nemá žiadne prijaté úvery. 

 

Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách v pôsobnosti  

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným 

spôsobom 

Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce boli vyúčtované k 31. 12. 2017 súlade so všeobecne 

záväzným nariadením obce. 

 

Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti obce 

Obec v roku 2017 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., obec zabezpečila vysporiadanie svojich finančných 

vzťahov voči ŠR, nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému 



zúčtovaniu so ŠR. Ide o nedočerpanie účelových štátnych dotácií z ministerstiev. Prostriedky 

zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané v takej výške ako boli poskytnuté.   

  

Hodnotenie plnenia programov obce 

V zmysle §4 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo 

rozhodlo o neuplatňovaní programu rozpočtu obce uznesením č. 14/II-A, dňa 

13. decembra 2016. 
 

3.   Záver 

Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v platnom znení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov.  

Účtovná závierka aj výročná správa za rok 2017 bola overená a schválená audítorom, 

dňa 14. mája 2018. Návrh záverečného účtu obce Lontov za rok 2017 je spracovaný v súlade 

príslušnými ustanoveniami  §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 

zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Lontov za rok 2017 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov zverejnený, dňa 10. 04. 2018  t. 

j. najmenej na 15 dní pred jeho schválením. 

  V súlade s §16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení odporúčam Zastupiteľstvu obce Lontov uzatvoriť prerokovanie 

Návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 s výrokom: 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

  

 

V Lontove, dňa 16. 05. 2018 

 

           Ing. Aneta T o l d i o v á 

                      hlavná kontrolórka obce 
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1. Základná charakteristika obce  Lontov 

 

Obec Lontov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce 

pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby 

jej obyvateľov. Obec  sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 

 

1.1.Identifikačné údaje: 

 

Názov:                     Obec Lontov 

Poštová adresa:       Obecný úrad Lontov č. 67, PSČ 935 75  

IČO:                         00587541 

DIČ:                         2021020859 

Právna forma:         právnická osoba 

 

1.2.Geografické údaje: 

 

Obec Lontov sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Levice, v juhozápadnom 

hrote historickej Hontianskej stolice, na západ od rieky Ipeľ v blízkosti obcí 

Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Trhyňa a Veľký Pesek.  

 

Celková rozloha obce /katastra/ :           1.506 ha 

Nadmorská výška obce:                             154 m 

 

Cez Lontov preteká potok Jeľšovka. 

 

1.3.  Demografické údaje: 

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 :   689 

Národnostná štruktúra obyvateľov:  Prevažuje maďarská národnosť/ podľa 

posledného sčítania z roku 2001 bolo maďarskej národnosti 60 % a slovenskej 

národnosti 40 %.  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-

katolícke vierovyznanie - 86 %. 

 

1.4. Symboly obce:   

 



Erb obce: 

 

 
 

Erb obce Lontov tvorí: v modrom španielskom štíte  je v vľavo zlatý obrátený 

lemeš, spodnou časťou prekrývajúci zelený vŕšok, vpravo tri zlaté vyrastajúce 

klasy, v ľavom hornom rohu strieborný zvon. 

 

 

Zástava obce Lontov pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, 

modrej, zelenej, žltej, bielej, modrej, zelenej a žltej. Zástava  má pomer strán 2:3 

a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

 

     1.5. História obce: 

 

Lontov sa v listinách po prvýkrát spomína v r. 1236. Jeho meno vtedy znelo 

Lumptov. V listine z r. 1276 sa už obec spomína pod menom Lompou.  Listina 

je vlastne nariadenie kráľa Ladislava IV., v ktorom oznamuje, že synom komesa 

Kazimíra Petrovi a Pongrácovi vrátil lontovský majetok. R. 1364 meno obce sa 

už píše ako Lonthou. V jednej listine z r. 1473 sa spomína majetok Possessio 

Lonto, ktorý  Peter Čech z Levíc, sedmohradský vojvoda získal nájmom od 

kráľa Žigmunda. 

 

1.6.  Výchova a vzdelávanie: 

 

V obci Lontov je materská škola, ktorá bola založená v roku 1949. Škôlku 

navštevuje 12 detí. Má dvoch pedagogických zamestnancov, jedného 

pedagogického asistenta  a jedného nepedagogického  zamestnanca. Školská 

jedáleň  má jedného zamestnanca. 

 

     1.7. Zdravotníctvo:  

 

V obci Lontov sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. 

 

1.8.  Sociálne zabezpečenie: 

 



V obci sa nachádza zariadenie sociálnych služieb pre 43 mentálne postihnutých 

dospelých   ktoré spravuje VÚC. 

 

Kultúra: 

 

V obci sa nachádza kultúrny dom, v ktorom sa poriadajú rôzne akcie 

organizované  obcou, alebo miestnymi zložkami, ako napr. fašiangový ples pre 

deti i pre dospelých, deň matiek, stavanie mája, Annovské hody, stretnutie 

s dôchodcami, obecné oslavy, privítanie Mikuláša. Kultúrny dom sa prenajíma 

i na poriadanie tanečných zábav, prednášok a predajných akcií, svadieb, 

rodinných osláv a karov. Slúži pre tanečnú skupinu „PALÓC“, ktorá využíva 

kultúrny dom na nacvičovanie svojich vystúpení. Kultúrny dom využíva mládež 

obce na cvičenie v posilovni. V obradnej sieni obecného úradu sa  konajú akcie 

ZPOZU a to: uvítanie detí do života, posedenie s prestárlymi občanmi obce. 

 

    

 

1.9. Hospodárstvo: 

 

Služby v obci poskytujú: 

Predajňa potravín: KONCZI MARKET  

Súkromné pohostinstvo: KONCZI MARKET 

 

Priemysel v obci:  V obci sa nenachádza žiaden priemyselný subjekt. 

 

Poľnohospodárstvo: Dan Agro Holding Šurany, Pigagro Jesenské, Donau farm 

                                  SHR Pavkov Peter,  

 

     1.11. Organizačná štruktúra: 

 

Starosta obce:                           Mgr. Štefan Kuczman 

Zástupca starostu obce:            Zuzana Bárányová 

Hlavný kontrolór obce:            Ing. Aneta Toldiová 

Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor zložený zo siedmych 

poslancov, zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa  15. novembra  

2014  na obdobie 4 rokov. Poslancami obce sú: Erik Oszter, Mgr. Zlatica 

Baltazárová, Pavkov Milan, Miloš Peszeki, Karol Konczi, Zuzana Bárányová, 

Peter Tóth.  Od júna 2017 Miloša Peszekiho vystriedal Ladislav Svanczár.              

 

Komisie: 



Komisia kultúry a športu: Mgr. Zlatica Baltazárová, Miloš Peszeki, Anna 

Bosnyáková, Mária Nagyová, Marcel Bitter.  .  Od júna 2017 Miloša Peszekiho 

vystriedal Ladislav Svanczár.    

 

Komisia finančná a pre správu obecného majetku: Karol Konczi, Erik 

Oszter, Alžbeta Medveová, Melánia Pazárová, Helena Smiknyová. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Tóth Peter, 

Pavkov Milan, Rocskai Tivada, Ladislav Svanczár, Alexander Valach. .  Od 

júna 2017 Ladislava Svanczára vystriedala Mária Szabóová. 

 

Pracovníci obecného úradu: Melánia Pazárová, Petra Piatrik. 

 

Pracovníci materskej školy: PaedDr. Katarína Svanczárová - riaditeľka MŠ, 

Mgr. Aranka Bereková – učiteľka MŠ, Bc.  Lýdia Vargová – pedagogický 

asistent a Monika Pavelková - školníčka.  

 

Pracovníci školskej jedálne: Judita Krištófová - kuchárka. 

 

 

2. Rozpočet obce na rok 2017 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   

na  rok   2017. 

Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na 

rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Celkové príjmy vo výške 358 920,00 

Eur a celkové výdavky vo výške 349 845,00 Eur. Prebytok  9 075,00 Eur. Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový, tak ako aj úprava rozpočtu. Úprava 

sa týkala výdavkovej aj príjmovej časti, kde sme upravovali podľa potreby 

zistených v priebehu roka v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 13. 

decembra 2016 uznesením č.14/II-A. 

 

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami dvakrát v priebehu roka 2017: 

- 1. zmena schválená dňa 28. 09. 2017 uznesením č. 17/II/A 

- 2. zmena schválená dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 18/III/A 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých € 



 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom   

z toho :    358 920,00     516 080,00 

Bežné príjmy 248 920,00 406 080,00 

Kapitálové príjmy 50 000,00 50 000,00 

Finančné príjmy 60 000,00 60 000,00 

Výdavky celkom   

z toho : 349 845,00 513 325,00 

Bežné výdavky 237 845,00 281 185,00 

Kapitálové výdavky     112 000,00 232 140,00 

Finančné výdavky          0,00             0,00 



3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v € 

 

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

516 080,00 296 221,10 57,40 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

221 670,00 220 419,90 99,44 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 167 000,00 € z výnosu dane 

z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 166 938,32 €, 

čo predstavuje plnenie na  99,96%.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  45 800,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

44 892,03€, čo je 98,02% plnenie.  Príjmy dane z pozemkov boli v sume  

40 101,05€, dane zo stavieb boli v sume 4 790,98€.   

c) Daň za psa  - plnenie k 31. 12. 2017  celkom 374,00 € t. j. na 93,50%. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 

2017 – 97,00% čo predstavuje sumu 8 215,55€. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

9 670,00 7 921,09 81,91 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 350,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

4 205,76€, čo je 96,68% plnenie.  Ide o príjem  príjem z prenajatých pozemkov 

v sume 1 193,76€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 

3 008,00€ a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky 

a náradia v sume 4,00€ . 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 2 870,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

1 401,12€, čo je 48,82% plnenie. 



Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku 

výherných prístrojov. 

c)  Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 

vkladov a ážio 

Z rozpočtovaných 110,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17,21€, čo 

je 15,65% plnenie. Predstavujú príjmy z účtov finančného hospodárenie  t. j 

úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov. 

 

d) Ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných 2 340,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

2 297,00€, čo je 98,16% plnenie.   

Medzi ostatných príjmov boli zaradené hlavne príjmy z preplatku elektriky a iné 

vratky. 

 

3) Bežné príjmy – granty a transfery:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

174 740,00 65 463,20 37,46 

Z rozpočtovaných 174 740,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

65 463,20€, čo je 37,46% plnenie.  Obci bola poskytnutá podpora 

z Enviromentálneho fondu rozhodnutím č. 123368/C4-27/17, formou dotácie  vo 

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

odpadom, tento príjem bol zaradený do bežného rozpočtu – bežných príjmov. 

Ďalšie príjmy boli hlavne na aktivačnú činnosť, stravné v MŠ a na prenesený 

výkon št. správy. 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

Poskytnuté granty sú rozpísané v tabuľke Finančné usporiadanie voči štátnemu 

rozpočtu. 

 

Mimorozpočtové príjmy – za stravné v materskej škôlke a za porušenie 

predpisov plnenie vo výške 2 416,91€. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

50 000,00 0,00 0 

Na rok 2017 boli plánované kapitálové príjmy vo výške 50 000,00 Eur  z dotácie 

na rekonštrukciu odvodňovacích kanálov ale v roku 2017 obec neuspela 

a žiadanú dotáciu nedostala. 

5) Príjmové finančné operácie:  



Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

60 000,00 0,00 0 

 

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v  € 

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

513 325,00 282 650,28 55,06 

 

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok po 

poslednej úprave 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

225 483,00               208 853,22 92,62 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia   Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy- 

OBEC 

01.1.1 94 400,00 91 543,82 96,97 

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 6 670,00 6 472,32 97,04 

Transfery všeob. povahy         01.8.0 4 000,00 2 724,45 68,11 

Požiarna ochrana                         03.2.0 410,00 379,74 92,62 

Nakladanie s odpadmi               05.1.0 215 270,00 53 304,86 24,76 

Rozvoj obcí                           06.2.0 97 515,00 52 372,42 53,71 

Verejné osvetlenie                       06.4.0 6 120,00 3 829,12 62,57 

Cestná doprava 04.5.1 5 550,00 5 414,58 97,56 

Rekreačné a športové služby 08.1.0 2 300,00 367,84 15,99 

Kultúrne služby 08.2.0 15 310,00 12 590,59 82,24 

Vysielacie a vydavateľské 

služby 

08.3.0 400,00 379,20 94,80 

Nábož. a iné spoločenské 

služby 

08.4.0 2 500,00 588,70 23,55 

Predškolská výchova 09.1.1.1 48 770,00 41 803,75 85,72 

Primárne vzdelávanie s 

bežnou starostlivosťou 

09.1.2.1 500,00 0,00 0,00 

Školské stravovanie 09.6.0.1 10 610,00 10 569,33 99,62 

Soc. pomoc obč. v hm. Núdzi 10.7.0 3 000,00 309,56 10,32 

  513 325,00 282 650,28 55,06 

 



a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 90 340,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017  v sume  

89 163,55 €, čo je 98,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov OÚ, hlavného kontrolóra, pracovníkov materskej škôlky a školskej 

jedálne.       

                            

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  36 465,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

30 885,24€, čo je 84,70% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd 

pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  144 430,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume  

123 496,52€, čo je  85,51% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých 

stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,  materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných  9 950,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume  

5 705,12€, čo predstavuje  57,34% čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

232 140,00 31 178,96 13,43 

Ako kapitálové výdavky boli účtované výdavky na realizáciu obecného parku 

a výdavky na projektovú dokumentáciu. 

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

V roku 2018 obec nemala žiadne výdavkové finančné operácie. 

 

 

 

  

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 

 Rozpočet po 

zmenách 

2017 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2017  

v € 

Príjmy celkom 516 080,00 296 221,10 



z toho :   

Bežné príjmy 406 080,00 296 221,10 

Kapitálové príjmy 50 000,00           0,00 

Finančné príjmy 60 000,00           0,00 

   

Výdavky celkom 513 325,00 282 650,28 

z toho :   

Bežné výdavky 281 185,00 251 471,32 

Kapitálové výdavky 232 140,00   31 178,96 

Finančné výdavky           0,00           0,00 

   

Hospodárenie obce:   13 570,82 

 

 VH +13 570,82 Eur 

 

Prebytok rozpočtu v sume 13 570,82EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 

3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 100% 13 570,82 EUR  

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Majetok spolu 854 714,03 1 137 830,96 

Neobežný majetok spolu 643 591,25 910 051,90 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 523 244,31 789 704,96 

Dlhodobý finančný majetok 120 346,94 120 346,94 

Obežný majetok spolu 210 820,20 226 680,80 

z toho :   

Zásoby 253,20 609,60 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

  

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  9 139,24 9 896,25 

Finančné účty  200 656,01 215 264,37 

Poskytnuté návratné fin.   



výpomoci dlh. 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

771,75 910,58 

Časové rozlíšenie  302,58 1 098,26 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

854 714,03 1 137 830,96 

Vlastné imanie  666 830,77 876 761,54 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  666 830,77 876 761,54 

Záväzky 9 979,23 96 686,87 

z toho :   

Rezervy  800,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

  

Dlhodobé záväzky 851,75 708,40 

Krátkodobé záväzky 8 327,48 95 178,47 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 177 904,03 164 382,55 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

Dlhodobé: 

 Sociálny fond          708,40 EUR 

 

Krátkodobé: 

 voči bankám                                           0,00   EUR 

 voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0,00   EUR 

 voči dodávateľom                  84 502,25   EUR 

 voči štátnemu rozpočtu                  0,00   EUR 

 voči zamestnancom 6 113,62  EUR 

 voči poisťovniam (SP,ZP) 3 520,75  EUR 

 daňovému úradu 811,11  EUR 

 ostatné    151,83   EUR 

iné záväzky          78,91  E   



Obec nemá žiadny prijatý úver od bánk od ostatných bankových subjektov. 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

       

       

       

 

 

 

8. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa 

vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo.           

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2017  62 194,24 

Prírastky - z prebytku hospodárenia  

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup 

budovy         

- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie 

istiny      

 

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2017  62 194,24 

Nakoľko v roku 2016 obec mala schodkové hospodárenie, čo bolo vysporiadané 

v roku 2016 neboli prevedené žiadne peňažné prostriedky na účet rezervného 

fondu. V roku 2017 neboli čerpané finančné prostriedky z účtu rezervného 

fondu. 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2017  851,75 

Prírastky - povinný prídel -  1,5      %                     1.112,65 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  



Úbytky   - závodné stravovanie, reg. PS                      1.256,-     

              -   

              - dopravné                            

              - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2017  708,40 

 

Fond rozvoja obce 

Obec má vytvorený v zmysle §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 

fond rozvoja obce.  

Príjmy fondu sú tvorené hlavne z prebytku hospodárenia.  V priebehu roka 2017 

neboli na účte  žiadne pohyby. Stav účtu k 31. 12. 2017 je vo výške 51 881,54 

Eur. 

 

      
7. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a v                     

      pokladni /€/ 

 

VÚB Levice                                                   54.121,24 € 

OTP Banka                                                     11.200,42 € 

Prima banka                                                    34.439,75  € 

VÚB banka     SF                                                 708,40 € 

VÚB banka     RF                                           62.194,24 €   

Potravinový účet                                                    17,79 € 

OTP banka Fond rozvoja                                51.881,54 €   

VÚB banka  Podn. účet                                         68,37 € 

VÚB banka Podn. Účet II.                                    76,79 €3 

 

 

9. Prijaté granty a transfery 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

 Rozdiel  

 (stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Levice Platba na AČ 8.461,99 8.461,99 0,00 

Ped.metod.centrum 

Bratislava 

Dotácia – mzda asistenta v 

MŠ 

8.831,79 8.831,79 0,00 

OÚ Levice Dotácia na voľby 568,30 568,30 0,00 

ÚPSVaR Levice Stravné v MŠ 438,48 438,48 0,00 



OÚ Levice Dotácia na vojnové hroby 25,00 25,00 0,00 

OÚ Levice Mzda skladníka CO 120,00 120,00 0,00 

VÚC Nitra Dotácia na obecný park 3.990,00 3.990,00 0,00 

ÚPSVaR Levice Dotácia na šk. potreby 33,20 33,20 0,00 

OÚ Nitra Na prenesený výkon št. 

správy – ŽP 

64,48 64,48 0,00 

Štátny účel. Fond Na likvidáciu neleg. skládok 

odpadov 

35.000,00 35.000,00 0,00 

Minist.dopravy 

Blava 

Na prenes. výkon št.správy 

miestne komunikácie 

29,81 29,81 0,00 

Minist. Dopravy 

Bratislava 

Na prenesený výkon št. 

správy 

stavebný poriadok 

641,70 641,70 0,00 

Ministerstvo 

vnútra 

Bratislava 

Na prenesený výkon št. 

správy 

matrika 

250,50 250,50 0,00 

 

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zák. č. 

583/2004 Z. z. 

 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2007 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lontov, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Pierott, n.o. Prešov 50,- 50,-  

    

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so 

VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lontov. 

 

 

11. Významné investičné akcie v roku 2017 



 

V roku 2017 obec vybudovala obecný park z vlastných finančných prostriedkov. 

Zlikvidovala nelegálne skládky odpadov . Táto likvidácia bola financovaná 

z Európskych fondov. 

 

 

12. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Obec má vypracovaný plán rozvoja v ktorom máme  vytýčené ciele ako: 

vybudovať kanalizáciu obce, vybudovať verejný vodovod, plynofikáciu. V roku 

2018 mienime v prospech ochrany chodcov vybudovať chodníky, jarky pre 

odvod povrchnej vody. Plánujeme uskutočniť údržbu verejného osvetlenia, pre 

zlepšenie životného prostredia občanov obce ako i pre návštevníkov skultúrniť 

verejné priestranstvá obce. Obec začala s vybudovaným zberného dvora, ktorý 

bude financovaný z európskych zdrojov.  

                    

 

13.  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

     Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 

12. 2017. 

Účtovná uzávierka bola odovzdaná na Daňový úrad v Šahách v zákonom 

stanovenom termíne. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti 

osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

V Lontove, dňa 16. 4. 2018 

 

 

Vypracovala: Pazárová Melánia 

 

 

 

                                                                              

Mgr. Štefan Kuczman 

                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 5 

 

Názov a sídlo účtovnej jednotky:    OBEC LONTOV, Lontov č. 67 935 75 

 

 
 

Inventarizačný zápis k 31. 12. 2017 

 

Druh inventarizácie: riadna  

Miesto uloženia:  Obecný úrad Lontov 

Spôsob zisťovania skutočných stavov: fyzicky, dokladovo 

Deň začatia inventúry:  29. 12. 2017      Deň skončenia inventúry: 16. 01. 2018 

Počet vyhotovených inventúrnych súpisov   v merných jednotkách:  ks 

 

Výsledky inventarizácie - porovnanie skutočného stavu s účtovným stavom  

Číslo 

účtu 

Názov účtu Skutočný stav  

zistený 

inventúrou 

Účtovný stav  

zachytený 

v účtovníctve 

Rozdiel 

/manko-

schodok, 

prebytok/ 

021 Stavby 652 186,89 652 186,89 0,00 

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 
147 100,51 147 100,51 0,00 

023 Dopravné prostriedky 20 295,71 20 295,71 0,00 

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 99 340,23 99 340,23 0,00 

031 Pozemky 294 980,24 294 980,24 0,00 

042 Obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku 
91 072,12 91 072,12 0,00 

063 Realizovateľné cenné papiere 

a podiely 
120 346,94 120 346,94 0,00 

081 Oprávky k stavbám -332 324,59 -332 324,59 0,00 

082 Oprávky k samostatným hnuteľným 

veciam a súborom hnuteľných vecí 
-66 874,12 -66 874,12 0,00 

083 Oprávky k dopravným prostriedkom -18 380,71 -18 380,71 0,00 

088 Oprávky k drobnému dlhodobému 

hmotnému majetku 
-97 691,32 -97 691,32 0,00 

112 Materiál na sklade 609,60 609,60 0,00 

211 Pokladnica 285,83 285,83 0,00 

213 Ceniny 270,00 270,00 0,00 

221 Bankové účty 214 708,54 214 708,54 0,00 



261 Peniaze na ceste 0,00 0,00 0,00 

277 Poskytnuté finančné výpomoci 

fyzickým osobám 
910,58 910,58 0,00 

315 Ostatné pohľadávky 324,73 324,73 0,00 

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov 

obcí  
7 923,41 7 923,41 0,00 

319 Pohľadávky z daňových príjmov 

obcí 
100 763,44 100 763,44 0,00 

321 Dodávatelia -84 502,25 -84 502,25 0,00 

323 Krátkodobé rezervy -800,00 -800,00 0,00 

325 Ostatné záväzky -151,83 -151,83 0,00 

331 Zamestnanci -6 113,62 -6 113,62 0,00 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 177,84 177,84 0,00 

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 

poistenia a zdravotného poistenia 
-3 520,75 -3 520,75 0,00 

342 Ostatné priame dane -811,11 -811,11 0,00 

357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 

a VÚC 
0,00 0,00 0,00 

379 Iné záväzky -78,91 -78,91 0,00 

381 Náklady budúcich období 1 098,26 1 098,26 0,00 

384 Výnosy budúcich období -164 382,55 -164 382,55 0,00 

391 Opravná  položka k pohľadávkam -99 293,17 -99 293,17 0,00 

395 Vnútorné zúčtovanie 0,00 0,00 0,00 

428 Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 
-666 933,72 -666 933,72 0,00 

472 Záväzky zo sociálneho fondu -708,40 -708,40 0,00 

V zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. vyhlasujem, že inventúra majetku za 

ktorý som zodpovedná sa uskutočnila za mojej účasti a že žiadny majetok som nezatajila. 
 

Zistené inventarizačné rozdiely, jeho príčiny, popis: 

 

V Lontove, dňa 16. 01. 2018 

 

        Mgr. Štefan Kuczman,  

                                                                                                        starosta 

 

 
 

 



Príloha č. 6 

N Á V R H 

Plán kontrolnej činnosti  na II. polrok 2018 
schválený uznesením OZ č. 20/III. 

 
V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2018.  Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií, rozsah 

preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok a pracovný úväzok 

hlavnej kontrolórky.  

Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, 

účinnom od 1.1.2016. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti 

od kontrolovanej problematiky, závažnosti, množstva agendy a časovej náročnosti. 

I.   Výkon následnej finančnej kontroly   
1) Následná finančná kontrola čerpania bežných výdavkov za I. polrok 2018.  

2) Následná finančná kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok 

2017 v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3) Kontrola dodržiavania §15 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení pri tvorbe 

a použití rezervného fondu obce – rok 2016 a 2017 

II. Ostatné úlohy : 

1) Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré 

požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta ak vec neznesie odklad 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.  

2) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa 

hlavná kontrolórka  dozvedela  pri výkone svojej činnosti. 

3) Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 

a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a  inými 

vzdelávacími inštitúciami. 

4) 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. 

5) Vedenie centrálnej evidencie sťažností. 

 

III.  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov  

1) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Lontov na roky 

2019 – 2021.  

2) V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovať 



a predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2019. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 bol zverejnený v zmysle §18f ods. 

1 písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 17. 

04. 2018 na úradnej tabuli Obecného úradu v Lontove. 

  

V Lontove, 22. 05. 2018 

Spracovala :                 Ing. Aneta Toldiová 
                                      hlavná kontrolórka  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lontov na II.  polrok 2018 bol 

prerokovaný a schválený na OZ v Lontove uznesením č. /2018  zo dňa . . 2018. 

OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č. /2018 zo dňa . . 2018 vykonať kontrolu 

podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


