
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obecného úradu 
Lehota za rok 2007

V zmysle § 18 zákona 369/1990 Zb. z. O obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a Plánu kontrolnej činnosti HK bola v 2007  vykonávaná priebežne kontrola  
hospodárenia, vedenia účtovníctva, spracovávania miezd, daní, poplatkov a pod. 

Rozpočet  obce  na  rok  2007  bol  prejednaný  a odsúhlasený  na  riadnom 
Obecnom zastupiteľstve dňa  22.11.2006 a bol pozmenený dvakrát v priebehu roka,  
uznesením  číslo: 12/2007 a č. 45/2007.
V súčasnosti absentuje rozpočet obce na rok 2010 nakoľko je povinnosť zostavovať 3-
ročný rozpočet. Po prvýkrát to bolo pre roky 2007-2009.

Obecný  úrad  spracováva  všetky  účtovné  operácie  v súlade  so  zákonom  č.  
431/2002 Z.z. O účtovníctve, čo potvrdzuje aj správa audítora.

Dodržiavanie zákona č. 369/1990  v znení neskorších predpisov a rozbor náhodne  
vybraných a predložených dokumentov v jednotlivých oblastiach:

1/ Dodržiavanie zákona:
V priebehu  roku  bolo  dodržané  §-ové  ustanovenie  12,  rokovanie  obecného 

zastupiteľstva, nakoľko  bolo 8 riadnych a 4 mimoriadne obecné zastupiteľstvá.

2/ Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Plnenie uznesení v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo na dobrej úrovni.

Kontrola  plnenia  bola  pravidelne  vykonávaná  v priebehu  jednotlivých  obecných 
zastupiteľstiev. 

3/ Vybavovanie sťažností a žiadostí
Celkovo  za  rok  2007  bolo  prijatých  cca.  100  žiadostí  a sťažností.   Všetky  

žiadosti a sťažnosti  sú evidované a boli plynule riešené bez zbytočných prieťahov.

4/ Zabezpečenie chodu Obecného úradu a príslušných zariadení (KD, MŠ, DS...)
V priebehu  roka  bola  dopracovaná  a čiastočne  zapracovaná  problematika 

BOZP do chodu OÚ  a jemu prináležiacim zariadeniam. 

5/ Pokladničné operácií, vedenie účtovníctva, spracovanie miezd:
Prvý  polrok  2007  bol  prevažne  orientovaný  na  kontrolu  správnosti  toku  

peňažných prostriedkov. Bolo vykonaných 6 kontrol na danú oblasť z rôznych časo-
vých období.
Druhý polrok bol zameraný na odstránenie zistených nedostatkov, čo sa prejavilo vo  
forme prijatého: cenníku  poplatkov, pracovného poriadku, odmeňovacieho poriadku  
a jednotlivých uznesení.  Avšak i naďalej  chýba smernica pre používanie peňažných 
prostriedkov  z Repre a hlavne VZN ohľadne poskytovania dotácií jednotlivým združe-
niam, nakoľko nie je vydokladované na čo boli využité peňažné prostriedky, t.j. či je  
zabezpečená ich hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť.



Popri tom  boli vypracované rôzne nákladové analýzy a štúdia príslušných  zariadení. 
Jednotlivé denníky, knihy ako aj samotné účtovanie je vykonávané správne. 

6/ Oblasť daní, poplatkov a nájmov
Výber daní z pozemkov, stavieb, TKO a vody, vrátane nájmov za prenájom  sa  

vykonáva priebežne. 
Veľkým  prínosom  bolo  prehodnotenie  všetkých  zmlúv  a vypracovanie  nových,  
zjednotenie  ich  formy,  cien  a ostatných  záležitostí,  no  i napriek  tomu  dochádza 
k platobnej nedisciplinovanosti.
Detto platí o výbere ostatných poplatkov, najhoršie je to však s výberom poplatku za 
vodu,  kde  dochádza  k situácii,  že  obec  svojim  spôsobom  poskytuje  občanom 
„bezúročnú  pôžičku“.   Bolo  by  vhodné  určiť  pevný  dátum  na  úhradu  daných  
poplatkov, alebo riešiť to  formou preddavkov.

7/ Hospodárenie s majetkom obce:
7.1. skládka

Problematika skládky sa začala riešiť, pripravujú sa podklady a dokumentácie 
na možnosť čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov.

7.2. ihrisko
Právny stav  stavby na ihrisku je vysporiadaný, budovy sú riadne zapísané na  

LV,  momentálne  treba  len  zaradiť  oficiálne  hodnotu  budov  do  majetku  obce  a  
vypracovať štúdiu na celkovú prestavbu,  možnosti využívania areálu.

7.3. spoločný objekt COOP Jednota, OÚ a pošta
LV-  nie je ešte doriešený spoluvlastnícky podiel  pre Slovenskú poštu.  

7.4. minitelocvičňa pri ZŠ, bývalé kaderníctvo a knižnica
Problematika  uvedených objektov sa riešila len veľmi okrajovo, momentálne  

nie je spracovaná žiadna koncepcia využitia, prestavby a nákladovej kalkulácie. 
 
7.5. Kultúrny dom, Zdravotné stredisko, Materská škola, Dom smútku

V roku 2007 sa urobili niektoré základné rekonštrukčné práce a práce spojené 
na zabezpečenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti budov. Neboli zistené žiadne 
nedostatky, ktoré by nasvedčovali k nesprávnemu alebo neoprávnenému čerpaniu 
peňažných prostriedkov. 
Dom smútku ešte nie je vysporiadaný.

8. Zhrnutie
Na záver konštatujem, že celkovo obec Lehota urobila za rok 2007  kus práce  

nielen  z pohľadu  kvantity  ale  aj  z  kvality  s ohľadom na  dodržiavanie  jednotlivých 
zákonných ustanovení a predpisov. 

V Lehote, 27.02.2008
Bc. Alena Vajdová
hlavný kontrolór obce


