
Záverečný účet
obce   L E H O T A

 za  rok    2 0 0 7

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2006. Obec 
v roku 2006 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 2007 bol zostavený ako prebytkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007.
Rozpočet  obce  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  dňa  22.11.2006,  uznesením  č. 
327/2006.
Bol dvakrát menený: OZ schválilo zmenu dňa 14.3.2007 a  12.9.2007, uznesenia č. 12/2007, 
45/2007.

1. Príjmy 
Bežný rozpočet
Daňové príjmy:

Podielové  dane z príjmov  fyzických  a právnických  osôb je  rozpočet  8 000 tis.  Sk. 
Skutočne bolo poukázaných z daňového úradu 9 318 tis. Sk. Táto suma zahŕňa financovanie 
materskej  školy  a zariadenia  školského  stravovania,   školského  klubu  detí  v Lehote 
a kapitálové výdavky na ZŠ.

Daň z nehnuteľností –  daň  z pozemkov,  daň zo  stavieb a daň z bytov  je  rozpočet 
623 tis.  Sk. Zinkasované je 624 tis. Sk, z toho je 6 tis  Sk za rok 2006.

Daň za psov je rozpočet 22 tis.  Sk. Skutočne je zinkasované 24 tis.  Sk.
Daň za zábavné hracie  prístroje je rozpočet  80 000,-  Sk,  skutočne zinkasované je 

279 tis. Sk    
Daň za používanie  verejných priestranstiev je  rozpočet  8  tis.   Sk,  zinkasované je 

13 tis. Sk 
Daň  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  je  rozpočet  670  tis.  Sk, 

zinkasované je 652 tis. Sk. 
Daň  za  umiestnenie  jadrového  zariadenia  je  rozpočet  220  tis.  Sk,  ale  skutočne 

uhradené bolo 440 tis. Sk. 

Nedaňové príjmy: 
Príjmy z     vlastníctva  :

Z prenajatých pozemkov – rozpočet je 53 tis. Sk, zinkasovalo sa 50 tis. Sk. 
Z prenajatých budov, priestorov, objektov – rozpočet je 834 tis. Sk a zinkasovalo sa 861 tis. 
Sk (v kultúrnom dome bolo za prenájom sály zinkasované 50 tis. Sk,  prenájom TJ garáž – 
TERMOPROJEKT Harvan, uhradil nedoplatok 12 tis. z roku 2006, zinkasované bolo 37 tis. 
Sk.  Nedoplatok p.  Žáčika  z roku 2006 uhradil  vo výške 17 tis.  Sk,  vodné od občanov sa 
zinkasovalo v sume 1 044 tis. Sk



Administratívne poplatky:
 Správne poplatky boli zinkasované vo výške 89 tis. Sk, rozpočet bol 45 tis. Sk. Poplatky sú 
za overovanie podpisov a listín, za vydanie stavebných, kolaudačných listín. 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb:
sú tu zahrnuté príjmy vodné od občanov (1 044 tis.Sk), za použitie telefónu, za vyhlásenie 
v miestnom rozhlase (17 tis. Sk), za kopírovanie práce, MĽK členské príspevky, za rybárske 
lístky, cintorínske poplatky (13 tis. Sk), kúrenie COOJ Jednota (53 tis. Sk), a lekáreň (18 tis. 
Sk),  pošta  25% nákladov (71 tis.  Sk),  prevádzkové náklady ZS (56 tis.  Sk),  KD kúrenie 
a elektrina (Bako 24 tis. Sk), zálohové platby za plyn od nájomníkov v 15Bj (212 tis. Sk), za 
smetné nádoby (30 tis.  Sk), poplatky za MŠ (42 tis.  Sk)  a ŠKD (13 tis.  Sk) -poukázané 
základnej  škole  Lehota  a Materskej  škole  na  výchovno-vzdelávací  proces,  prevádzkové 
náklady ZŠ na stravovanie (36 tis. Sk)

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov:
Úroky nabehli v celkovej sume 69 tis. Sk.  

Iné nedaňové príjmy:
Z refundácie – komunálna poisťovňa doplatok za požiar 265 tis. Sk. 
Z refundácie - Civilná ochrana (sklad masiek) – refundácia výdavkov bola vo výške 3 000,- 
Sk.

Tuzemské bežné granty a transfery: 
Nadácia EKOPOLIS poskytla obci grant na realizáciu projektu „Oživenie námestia 

obce Lehota“ v sume 22 tis. Sk.

 Prenesený výkon štátnej správy:
- dotácia na stavebné konanie je vo výške 46 tis. Sk, bola poukázaná z krajského stavebného 
úradu v Nitre
 -  dotácia na matriku je vo výške 81 tis.  Sk, bola poukázaná z obvodného úradu odboru 
odvetvových činností a vnútornej prevádzky v Nitre
 -  dotácia na životné prostredie   je 7 tis. Sk, bola poukázaná z krajského úradu životného 
prostredia Nitra.   
- dotácia úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – v sume 9 tis.  Sk (z roku 
2006) a v sume 18 tis. Sk. (rok 2007).
- UPSVaR  - dotácia pre deti v hmotnej núdzi v celkovej výške je 74 tis. Sk:
                 - dotácia na stravu ZŠ a MŠ                                   43 tis. Sk

     - dotácia na motivačný príspevok                           22 tis. Sk
     - dotácia na školské potreby pre deti v ZŠ               9 tis.  Sk

-  UPSVaR  –  rodinné  prídavky (Tekeli  Emanuel)  za  zanedbávanie  povinnej  školskej 
dochádzky bolo obci prevedené na účet 6 tis. Sk. 
-  Verejnoprospešné práce:

- úrad práce sociálnych vecí a rodiny  refundoval výdavky na VPP vo výške 61 tis. 
Sk  

- Recyklačný fond – prevedené na účet obce bolo 14 tis. Sk. 

Základná škola:
Z kapitoly  MŠ  SR  prostredníctvom  Krajského  školského  úradu  boli  poukázané  fin. 
prostriedky vo výške 7 863 tis. Sk. Viď príloha Rozbor čerpania výdavkov ZŠ Lehota za rok 
2007.



2. Príjmy 
Kapitálový  rozpočet
V roku 2007 obec nemala žiadny kapitálový príjem. 

3. Príjmy 
Finančné operácie
Prevod zostatku  (výsledok hospodárenia)  z minulého  obdobia  je  1 468 tis.  Sk  a Rezervný 
fond je vo výške 163 tis. Sk. 

1. Výdavky 
Bežný  rozpočet

Výdavky verejnej správy  zahŕňajú:
 -   mzda  starostu,  administratívne  pracovníčky,  hlavná  kontrolórka,  upratovačka,  údržbár, 
odmena poslancom  a komisiám, dohody o vykonaní práce, odvody do fondov, dôchodkové 
pripoistenie  DDP Tatry Sympatia  za zamestnávateľa,  cestovné starostu,  energie  (elektrina, 
plyn,  telefón),  poštovné  a známky,  kancelárske  potreby,  čistiace  potreby,  papier,  tlačivá, 
knihy, časopisy  a noviny,  odevy  a pracovná  obuv,  fotokópie,  výpočtová  technika,  benzín 
a olej do kosačky, reprezentačné, údržba výpočtovej techniky, strojov prístrojov a zariadení, 
údržba budov objektov alebo ich častí, kurzy školenia, reklama a inzercia, fotokópie rôzne 
služby, geometrické plány, právne poradensko-konzultačné služby, revízne správy, poistenie 
majetku  obce,  údržba  zelene  a opilovanie  stromov,  viazanie  zbierok  zákonov,  poplatky 
bankám,  daň  z  úrokov,  splátka  úveru  -  úrokov  vo  výške  277  tis.  Sk,  stravovanie 
zamestnancov, údržba budov a priestorov, povinný prídel do sociálneho fondu. 

Bežné transfery:
Transfér na spoločnú stavebnú úradovňu N. Hrnčiarovce bol poskytnutý z dotácie z Krajského 
stavebného úradu Nitra v sume 46 tis. Sk. 
Bežný transfér bo poukázaný Verejnej vysokej škole vo výške 4 tis. Sk 
Výdavky boli čerpané z dotácie na životné prostredie v sume 7 tis. Sk. 

Iné všeobecné služby
Matrika a REGOB
Matrika – z dotácie  bolo vyplatené   celkom 81 tis.  Sk (mzdy a odvody,  elektrina,  telefón, 
plyn, kancelárske potreby školenie). 
REGOB – z dotácie v sume 27 tis. Sk bol zakúpený počítač a interiérové vybavenie – skrine).

Civilná ochrana:
 -  dohoda o vykonaní práce (p.Andrášiková) ošetrovanie skladu CO - výdavky v sume 6 tis. 
Sk. 

VPP: 
 -  refundovali sa výdavky na mzdu, odvody koordinátora,  pracovné pomôcky a poistenie 
nezamestnaných za aktivačnú činnosť. V roku 2007 sa refundovalo z ÚPSVaR celkom 39 tis. 
Sk a z vlastných prostriedkov boli výdavky v sume 86 tis. Sk.  



Poľovníctvo a rybárstvo:
- Slovenský zväz chovateľov - obec poskytla príspevok vo výške 10 tis. Sk  na činnosť 
-  SPZ -  Poľovnícke združenie Lehota -  obec poskytla  príspevok vo výške 10 tis.  Sk na 
činnosť.

Cestná doprava:
   -  robila sa údržba miestnych komunikácií (zimná údržba  a posyp ciest, chodník pri ZS, 
vysprávka výtlkov)  v celkovej sume 222 tis. Sk. 
Príspevok Slovenskej automobilovej doprave je platený štvrťročne = ročná suma 14 tis. Sk.

Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami:
  -  výdavky na odvoz TKO boli  v sume 920 tis. Sk
  -  nakúpili sa KUKA nádoby /30 ks/ v celkovej sume 20 tis. Sk
  - OcÚ vývoz žumpy – v celkove sume 71 tis. Sk
  - 15Bj vývoz vody – v celkovej sume 86 tis. Sk

Rozvoj obcí:
 - Lekáreň, Cinotrín, Chlórovňa  
           - výdavky boli v sume 213 tis Sk – elektrina, materiál na  osvetlenie cintorína, školenie 

„Pohrebiská“ – p.  Pavel  v sume 9 tis.  Sk,  Dohody o vykonaní  práce 
(p.Pavel správcovstvo cintorína 12 tis. Sk), vývoz kontajnera v sume 53 
tis. Sk

Zásobovanie vodou:
- ZVAK  vodné rozpočet je 1 200 tis. Sk, skutočné výdavky boli 1 334 tis. Sk
-  EKOSTAVING  (správca  vodovodu)  –  výdavky  na  rozbor  vody,  údržba  vodovodu 
v celkovej sume 181 tis. Sk. 
- zakúpili sa vodomery v hodnote 11 tis. Sk. 

Verejné osvetlenie:
- spotreba elektrickej energie je v sume 288 tis. Sk 
- údržba verejného osvetlenia, zakúpili sa svietidlá a urobilo sa osvetlenie „parčíka“ 

 Rekreačné a     športové služby:  
 OŠK Lehota:

- príspevok pre  OŠK  Lehota  bol  poskytnutý  vo  výške  230 tis.   Sk a  príspevok na 
elektrinu bol vo výške 15 tis. Sk. 

- za energie (plyn) sa zaplatilo 16 tis. Sk
- zakúpila  sa   kosačka  ALKO v hodnote  80  tis.  Sk.,  unimobunka  v sume  25  tis.  Sk, 

interiérové vybavenie v sume 8 tis.  Sk, rôzny materiál  (notebook, fotoaparát,  práčka, 
mat. na kosačku, materiál na sprchy....)

- údržba budov (plastové okná, obkladačky, sanita...)v celkovej sume 62 tis. Sk 
- dohody o vykonaní práce (trénerstvo) boli vyplatené v sume 38 tis. Sk. 

ŠKP ST:
- obec poskytla príspevok vo výške 35 tis. Sk  pre športový klub stolného tenisu.

Strelecký krúžok:
- obec poskytla pre strelecký krúžok v základnej škole príspevok vo výške 5 000,-Sk.



   Obecná knižnica:
- celkové výdavky boli  v sume 65 tis.  Sk (elektrina,  kanc.  a čistiace  potreby,  dohoda 

o vykonaní práce,  knihy, tlačivá/

Kultúrne služby:
- na energie sa vyčerpalo 176 tis. Sk
- robila sa rekonštrukcia malej sály v KD (maľovka, sadrokartónový strop, svietidlá, nové 

plastové okno, záclona, garníža, obrazy, parkety...)
- robila sa rekonštrukcia veľkej sály (nová podlaha – parkety)
- údržba s materiálom bola vyčerpaná v sume 398 tis. Sk. 
- za služby (vývoz žumpy, revízne správy) bolo vyčerpané celkom 5 tis. Sk
- vyplatená dohoda o vykonaní práce – správca KD p. Zaujec v sume 27 tis. Sk

Kultúrnospoločenské akcie: 
-    celkové čerpanie119 tis. Sk:

karneval konaný v KD, strelecký turnaj, deň učiteľov, ochutnávka vín, tanečný krúžok 
pre deti  v ZŠ, Beh víťazstva,  deň detí  –  vláčik,  ukončenie  OŠK sezóny,  stretnutie 
Lehôt,  Cyrilometodské  slávnosti,  Vatra  zvrchovanosti,  úcta  k starším,  Mikuláš, 
Predvianočné posedenie

Príspevky :
- Jednotu dôchodcov – príspevok vo výške  10 tis. Sk na činnosť
- Zväz zdravotne postihnutých  - príspevok vo výške 10 tis. Sk na činnosť
- Spevácky súbor Lehoťanka – príspevok vo výške 10 tis. Sk  na činnosť 
- Vinohradnícky spolok - príspevok vo výške 10 tis. Sk na činnosť

Náboženské a     iné spoločenské služby:  
Dom smútku:
-  celkové výdavky boli  v sume 22 tis  Sk (elektrina 11 tis.Sk,  dohoda o vykonaní  práce – 
upratovanie DS p. Lauková 11 tis. Sk)
Farský úrad:
- bol poskytnutí príspevok v celkovej výške 100 tis. Sk.

Predškolská výchova s     bežnou starostlivosťou:  
Materská škola:
- bežné výdavky boli čerpané z rozpočtu obce z podielovej dane, ktorá bola obci poukazovaná 
z daňového úradu
-  výdavky boli použité na mzdy a odvody pre MŠ a ŠJ, energie, poštové služby, materiál (bol 
zakúpený CD a DVD prehrávač,  tlačiareň,   Šj  –  taniere),  knihy,  časopisy,  noviny,  učebné 
pomôcky,  pracovný  odev  a obuv,  oprava  elektrického  rozvodu,  maľovanie,  PAM 
a METODIKA (Spoločný školský úrad), vývoz odpadov, prídel do sociálneho fondu, revízne 
správy,  obecný úrad prispel na stravu detí sumu 17 tis. Sk.

Základná škola:
viď príloha Rozbor čerpanie finančných prostriedkov za rok 2007 – ZŠ Lehota. 

Sociálne zabezpečenie:
Starostlivosť o starých občanov a starostlivosť o rodinu a deti:  boli  poskytnuté  príspevky 
v celkovej sume 51 tis. Sk.



Starostlivosť o rodinu a deti a príspevok novorodencom: rozpočet je 33 tis. Sk, čerpanie je 
41tis.  Sk.

2. Výdavky 
Kapitálový  rozpočet
Neboli čerpané kapitálové výdavky. 

3. Výdavky 
Finančné operácie

Obec  Lehota  má  poskytnutý  úver  zo  ŠTFRB,  v roku  2007  sa  splatila  tuzemská  istina 
z bankového  úveru vo výške  162 tis. Sk.  K 31.12.2007 má obec nesplatený úver vo výške 
7 003 686,68 Sk.

Bilancia aktív a     pasív súvahy k     31.12.2007  
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2007 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, 
úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka 
odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2007. 

Stav k 1.1.2007                stav k 31.12.2007
Aktíva celkom v tis. Sk       61 550   60 843
Pasíva celkom v tis. Sk      61 550   60 843

Zostatky  finančných  prostriedkov  na  účtoch  k     31.12.2007  v     peňažných  ústavoch   
a     v     pokladni:  

Bežný účet 4.325.144,26 Sk   -  57.390,30 Sk Fond opráv 2007
Dotačný účet  84,79 Sk
Fond opráv         4.695,94 Sk  + 57.390,30 Sk FO 2007
Termínovaný vklad     797.167,48 Sk 
Sociálny fond       59.491,67 Sk
Potravinový účet /školská jedáleň/       14.605,--  Sk + pokladňa 0,77 Sk

Záverečný účet obce Lehota za rok 2007 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 25. júna 2008 
uznesením č.   /2008 v súlade so zákonom 303/92 Z.z. v znení neskorších doplnkov a zmien 
konkrétne v zmysle zákona č. 445/2001, § 31. ods. 6 s výrokom:

V súlade s § 31 ods. 6 cit. zákona obecné zastupiteľstvo  
  vyslovuje   súhlas s celoročným hospodárením  

   „ b e z      v ý h r a d „

V Lehote dňa 10. júna 2007

Vyvesené dňa: 10.6.2008
Zvesené dňa:   25.6.2008


