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SPRIEVODNÝ LIST 

 

k materiálu na  . rokovanie obecného zastupiteľstva v Naháči 

dňa    k bodu č. 

 

  

 

 

 

Názov materiálu:  

 Správa Hlavnej kontrolórky z kontroly č. 3/2022 

 

Predkladateľ: Bc. Jana Lopatková, hlavná kontrolórka  

Spracovateľ: Bc. Jana Lopatková, hlavná kontrolórka 

 

Dôvodová správa:  

Správa sa predkladá na základe §18f  ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

 

Stanovisko komisie (ak sa vyžaduje): 

- 

Návrh uznesenia: 

OZ  Naháč  b e r i e     n a     v e d o m i e správu z kontroly č. 3/2022 
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Obec Naháč, 919 65 Naháč 84 – hlavná kontrolórka Bc. Jana Lopatková 

        

Obecný úrad  Naháč 

PhDr. David Ivanovič, Phd. 

Starosta obce Naháč  

       919 65 Naháč 84 

 

       Č. spisu:3/2022 

       V Naháči dňa 01.11.2022 

 

 

SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY 3/2022 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka obce Naháč Bc. Jana Lopatková  

Povinná osoba:  Obecný úrad Naháč 

 

V zmysle §18d zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znp. §20 ods. 5 písm. a zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe 

Plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením OZ  č. 30/2022 b) začala dňom 08.09.2022 kontrola 

zameraná na plnenie zámerov z PHSR do roku 2022.  

Cieľom  kontroly bolo skontrolovať, ktoré aktivity zo schválených  PHSR 2015-2020 a PHSR 2021-

2025 boli realizované, preveriť plnenie a financovanie schválených rozvojových aktivít obce 

a vyhodnotiť ako obec  plnila  stanovené zámery a ciele základného strednodobého programového 

dokumentu podpory regionálneho rozvoja obce.   

 

Ku kontrole boli predložené : 

1. Aktivity, ktoré prechádzali do plnenia z PHSR do r. 2020 aktivity schválené v PHSR do r. 

2025 ktoré boli realizované do konca septembra 2022. 

2. Údaje a vyčíslené náklady jednotlivých položiek, konkrétne:  

1.1.1.Rekonštrukcia vodovodu - I.  a II. etapa, 1.1.2.Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., 

III., IV. a V. etapa, 1.2.1.Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie ekologického 

povedomia občanov , 1.2.2.Vybudovanie Zberného dvora, 1.3.1.Vypracovanie územného 

plánu obce, 2.1.1.Rekonštrukcia objektu MŠ a úprava chodníkov, 2.2.1.Rekonštrukcia budovy 

Kultúrneho domu, 3.2.1.2. Revitalizácia okolia KD, 2.3.1.1. Rekonštrukcia budovy a okolia 

Domu smútku, 2.3.1.2.Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom, 3.2.1.1. Revitalizácia 

záhrady a nádvoria PD J. Fándlyho, 3.2.2.1. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabín 

TJ, 3.2.2.2. Zvýšenie energetickej účinnosti a rekonštrukcia budovy KD, 2.3.1.Rekonštrukcia 

Pamätného domu Juraja Fándlyho – Fara a pamätná tabuľa – II. etapa (rekonštrukcia strechy ) 

a III. etapa (obnova fasády objektu), 2.4.1.Vybudovanie náučno-vzdelávacieho chodníka – 

II.etapa, 2.4.3.Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti ZO 

Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháč, 2.5.1.Vybudovanie detského ihriska , 2.5.2.Podpora 

športových aktivít na území obce a činnosti športového klubu (ŠK Naháč - futbalový oddiel), 

3.1.1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií, 3.2.1.Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia . Boli požadované údaje z analytickej evidencie, poskytnuté boli len celkové 

náklady , rozdelené na vlastné náklady a náklady z ostatných cudzích  zdrojov (dotácií). 

3. Pri splnených opatreniach boli vo väčšine prípadov (okrem dĺžky ciest v správe obce) 

doložené  ukazovatele  počet vymenených lámp, vyčíslená úspora energií oproti minulému 

roku.....a vyhodnotený dotazníkový prieskum obyvateľov, s vysvetlením na základe akého 

kľúča boli v realizované aktivity.  
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V zmysle platnej legislatívy na podporu regionálneho rozvoja sa rozvoj obce uskutočňuje na základe 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR).  

 

Obec na všestranný rozvoj svojho územia a zabezpečenia potrieb jeho obyvateľov pri výkone 

samosprávy vypracúva, schvaľuje a pravidelne zabezpečuje a vyhodnocuje plnenie PHSR obce.  

  

PHSR je živý materiál – otvorený dokument – mal by sa pravidelne dopĺňať a aktualizovať podľa 

vopred stanovených pravidiel a reagovať tak na nové požiadavky a potreby občanov, záujmových 

skupín a potenciálnych investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň 

obyvateľov obce. 

Z  textu PHSR obce Naháč: „Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia 

predstavuje dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej 

jednej samosprávy SR.  Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými nástrojmi 

strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce........dokument rešpektuje 

lokálne špecifiká územia , KTORÝCH SCHVÁLENÍM SA OBEC ZAVAZUJE K ICH PLNENIU“  

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2015 - 2020  bol schválený 

Uznesením OZ č. 32/2015   dňa 12.08.2015. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč   na roky 2021 – 2025 bol schválený 

uznesením OZ č. 21/2021 dňa 24.06.2021. 

 

Význam tohto dokumentu zdôrazňuje aj samotná obec, zverejnením dokumentov PHSR 

a Komunitného plánu obce na webovom sídle obce v priečinku  strategické dokumenty: 

https://obecnahac.sk/dokumenty/strategicke_dokumenty 
 

V tabuľke je  farebne vyznačené plnenie schválených zámerov PHSR  (hodnotenie predchádzajúceho 

PHSR  s. 10) 

  Cieľ Splnené Čiastočne 

splnené 

Nesplnené  

1.1.1.Rekonštrukcia vodovodu - I.  a II. etapa 

PLÁN 2023 -2024  náklady 125 000 €) 

 Oprava časti 

vodov.potrubia 

 

1.1.2.Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., 

III., IV. a V. etapa PLÁN 2022-2025  náklady 

450 000 €) 

   

1.2.1.Rozšírenie separovaného zberu odpadov a 

zvyšovanie ekologického povedomia občanov 

 3 000 € PLÁN 2022  náklady 5 000 €) 

   

1.2.2.Vybudovanie Zberného dvora 2019  

100 000 € 

   

1.3.1.Vypracovanie územného plánu obce 

(10 000 €,  PLÁN 2024  náklady 30 000 €) 

   

2.1.1.Rekonštrukcia objektu MŠ a úprava 

chodníkov 2019 - 50 000 € 

 Úprava 

chodníkov pred 

cintorínom  

 

2.4.2. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce 

pri príležitosti 590.výročia prvej písomnej 2016 

– 10 000 € 

   

2.2.1.Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu   

Zvýšenie energetickej účinnosti a rekonštrukcia 

budovy KD PLÁN 2025  náklady 60 000 €) 

2019 

32 071€  

realizácia 2021 

  

2.3.1.Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja 

Fándlyho – Fara a pamätná tabuľa – II. etapa 

(rekonštrukcia strechy ) a III. etapa (obnova 

fasády objektu), PLÁN 2021 -2022  náklady  

II etapa 2016-  

7 523 € 

III etapa 

  

https://obecnahac.sk/dokumenty/strategicke_dokumenty
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  Cieľ Splnené Čiastočne 

splnené 

Nesplnené  

12 000 €)  

2.4.1.Vybudovanie náučno-vzdelávacieho 

chodníka – II.etapa 

2015 – 4 970 €   

2.4.3.Podpora spoločenských a kultúrnych 

aktivít na území obce, resp. činnosti ZO Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Naháči 

PLÁN 2021 -2025  náklady 5 500 €) 

Dotácie  

2016-2020 

4 400€ 

 

2021-2022 

  

2.5.2.Podpora športových aktivít na území obce 

a činnosti športového klubu (ŠK Naháč - 

futbalový oddiel 12 500 €)  

Dotácie  

2016-2020  

12 500 € 

 

2021-2022 

  

3.1.1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

PLÁN 2022 -2024  náklady 35 000 €) 

 2019 Pusté 

24 539 € 

 

3.2.1.Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia 

2020 – 19 839 €   

2.5.1.Vybudovanie detského ihriska (PLÁN 

2017  10 000 €,  2021 náklady 15 000 €) 

2022    

2.3.1.1. Rekonštrukcia budovy a okolia Domu 

smútku, PLÁN 2025 ( náklady 20 000 €) 

   

3.2.1.2. Revitalizácia okolia KD PLÁN 2024  

náklady  (40 000 €) 

   

2.3.1.2.Prestavba bývalej budovy Pošty na 

bytový dom PLÁN 2022 ( náklady 90 000 €) 

   

3.2.1.1. Revitalizácia záhrady a nádvoria PD J. 

Fándlyho PLÁN  2022  náklady 5 000 €) 

   

3.2.2.1. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 

Kabín TJ PLÁN 2023 náklady 30 000 €) 

   

 

Schválený dokument bol vypracovaný na základe podkladov, ktoré poskytla obec. Dokument podľa 

textu bol vytvorený „na kvalitných a overených dátach“ a podľa „záväznej časti územnoplánovacej 

dokumentácie obce“.  Schválenie PHSR je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.  Územný plán stále obec nemá vypracovaný. 

 

Analytická časť najmä na základe výsledkov zo štatistického zisťovania poukazuje na demografické 

údaje, vekovú, ekonomickú  štruktúru obyvateľstva. Nedostatky sú v zverejnených údajoch v časti 

2.4.6 občianska vybavenosť, v ktorej sú v čase vypracovania plánu (2021)  nesprávne uvedené 

informácie, ktoré potom môžu spôsobiť rozdiely v stanovení priorít realizácie jednotlivých projektov.  

Konkrétne PHSR uvádza, že „obec má vybudovanú základnú sociálnu infraštruktúru – Materskú 

školu, poštu, ...“ V časti 2.4.8 školstvo je uvedené, že „výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje 

Materská škola v Naháči.“ V uvedenom čase už MŠ niekoľko rokov v obci nefungovala a poštový 

úrad bol zrušený ( o čom svedčí aj plán prestavby budovy pošty na bytové jednotky).  

V časti 2.4.10 šport a rekreácia  je spomínaný náučný chodník, kde bola  okrem reálne vybudovaných 

lavičiek, tabulí a pod. „vytvorená oddychová zóna s mobiliárom ...lavičky, koše, ohnisko , altánok a aj 

prístrešok pre možnosť prenocovania“, čo náučný  chodník neobsahuje. 

V časti 2.6.6 Odpadové hospodárstvo  je uvedené, že ekologické nakladanie s odpadom vznikajúcim 

na území obce je „podporované realizovaním informačno-poznávacích aktivít, ktoré sú zamerané na 

ochranu prírody“. Okrem oznamu na webovom  sídle som nenašla žiadne takéto aktivity.  

V časti 2.6.7 zeleň je uvedené, že „revitalizácia centrálnej zóny obce sa z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov zatiaľ neuskutočnila v plnom rozsahu“. Obec podľa všetkých správ hospodári 

s prebytkom. (Minimálne po výrube jabloní z obce mala obec zo zákona  povinnosť zabezpečiť 
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náhradnú výsadbu stromov a zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 roky od 

vysadenia).  

V časti 2.6.14 Životné prostredie  je uvedené, že obec podporuje aj „likvidáciu biologicky 

rozložiteľného odpadu“ V tejto oblasti má obec veľké medzery. OZ bolo schválené rozmiestnenie 

minimálne 3 hnedých kontajnerov na biologický odpad. V obci sa nachádza len jeden, na začiatku 

obce. Obyvatelia, ktorí by možno aj o likvidáciu bioodpadu mali záujem tento nebudú nosiť  a nenosia 

na takéto veľké vzdialenosti. Chýba propagácia a motivácia zo strany obce na ekologické spracovanie 

bioodpadu a takisto zabezpečenie minimálne štartovacích balíčkov na separáciu takéhoto odpadu. Tým 

sa celá likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu stáva len formálnou, podobne ako zber použitého 

oleja. Tak ako vyhodnocovali v SWOT analýze, je problematické aj zabezpečovanie likvidácie 

čiernych skládok najmä z dôvodu absencie zberného dvora. Obec potom musí na vlastné náklady 

takéto skládky  odstraňovať. 

 

V časti 2.7 Zhodnotenie prieskumov verejnej mienky  má tvoriť samostatnú prílohu dokumentu. 

Príloha nebola zverejnená. Internetový spôsob vypĺňania dotazníka bol v obci s vysokým percentom 

starších občanov zvolený pomerne nevhodne.  Svedčí o tom aj nízky počet zapojenia respondentov 

(16) predpokladám, že z vekovej kategórie obyvateľov v produktívnom veku 15-64 rokov z počtu 266, 

čo tvorí 6%  a 4,4 % po započítaní aj obyvateľov v poproduktívnom veku, pričom nie všetci 

odpovedali na všetky otázky. Vyhodnotenie prieskumu bolo zverejnené starostom na OZ, chýba však 

jeho zverejnenie a dostupnosť na webovom sídle obce a takisto jeho zakomponovanie do rozhodnutí 

vedenia obce o investičných zámeroch v ďalších obdobiach. 

 

Z obcou predloženého vyhodnotenia vyplýva, že: 

  občania v odpovediach na otázku čo sa im v obci nepáči  (12 odpovedí) uvádzali : 

Nefunkčnosť kanalizácie, s tým súvisiaca stoka v strede obce, vypúšťanie fekálií a odpadovej vody do 

jarku  6 

Stav verejného priestoru , celá ulica 2 

Slabá občiansku vybavenosť 1 

Chýbajúci chodník 1 

Chýbajúca architektonickú štúdiu obce 1 

Slabý kontakt (verejná doprava ) s okolitými obcami 1 

Detské ihrisko 1 

Naštrbené medziľudské vzťahy 1 

 

 občania v odpovediach na otázku čo by v obci zlepšili  (14 odpovedí) uvádzali : 

Rozšírenie občianskej vybavenosti, úpravu verejného priestoru, športoviská pre deti , spoločenský 

život 3 

Káblovú TV, oznamy cez obecný kanál 3 

Obnova škôlky 3 

Cesty, chodníky  2 

Rekonštrukciu fasády Fándlyho domu  a starostlivosť o záhradu 2 

Verejnú dopravu 1 

Doriešiť zberný kanál cez obec a odvedenie dažďovej vody 1 

Zlepšenie separovania odpadu 1 

Využiť budovu školy na zariadenie pre seniorov alebo na realizáciu bytov 1 

 

 občania v odpovediach na otázku kam by sa obec mala uberať  (8 odpovedí) uvádzali : 

Kultúra a dianie pre občanov, spoločensky aktivovať starších ľudí, využiť  priestory školy,  

Komunikácia obyvateľov voči OcÚ  

Zlepšenie turistického značenia, skvalitnenie prístupových chodníkov do lesných častí obce 

Ihrisko pre deti 

Priechod pre chodcov 

Materská školy 

Udržať mladých ľudí v obci, výstavba pre mladých ľudí 

Obchod, Infraštruktúra 
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  V časti 2.8.1. celková Swot analýza jasne vytýčila stratégie na rozvoj obce.  Strategická časť PHSR 

sa prezentuje ako hierarchicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít, opatrení a aktivít, ktorými bude 

postupne naplnená vízia obce, ktorou je „ príťažlivá obec s kvalitným životným prostredím, ktorá 

zabezpečuje priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život obyvateľov a s efektívnym 

využívaním svojho kultúrno-historického potenciálu pre rozvoj CR“  

 

PHSR  v súlade s vyššie stanovenou víziou správne nastavilo oblasti na zabezpečenie kvalitného 

životného prostredia  cieľmi  v oblasti zabezpečenia infraštruktúry: - rekonštrukcia vodovodu, 

kanalizáciu, miestne komunikácie, územný plán.  

V oblasti rozvoja kultúry – rekonštrukcia PD J. Fándlyho, podpora kultúrnych aktivít, podpora športu- 

ihrisko. 

V oblasti obecných budov  - rekonštrukcia obecných objektov- kultúrneho domu, domu smútku, 

prestavba Pošty na bytový dom.  

V environmentálnej oblasti  - separovanie odpadu, zelené obecné plochy- Fándlyho záhrada, KD, 

zvýšenie energetickej účinnosti budov Kabín TJ a KD. 

V tejto časti nie je žiadnym spôsobom zohľadnené očakávanie občanov, ktorí sa zapojili do prieskumu 

verejnej mienky a dotazníkového prieskumu pravdepodobne aj na základe vyššie spomenutých 

nedostatkov pri analýze vstupných údajov. 

 

Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít potrebných na zabezpečenie realizácie PHSR. 

V časti Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom majú byť ukazovateľom sociálne nájomné 

byty. Možnosť poskytovania takýchto bytov je určená zákonom o dotáciách, v ktorom je stanovená aj 

podlahová plocha bytu, aby mohol byť považovaný za sociálne bývanie a mesačné príjmy 

oprávnených osôb. Vo formulári stanovili ako cieľ projektu skvalitniť život sociálne odkázaným 

rodinám. Nakoľko v plánoch nie sú jednoznačne stanovené merateľné kritériá nevieme, koľko sociálne 

odkázaných rodín je v obci Naháč a či by o takéto – sociálne byty bol záujem, takisto či by bola 

výstavba takýchto bytov rentabilná. 

 

Vo všetkých oblastiach chýbajú presne a jednoznačne stanovené merateľné ukazovatele. Vo 

formulároch na prípravu projektov sú uvedené identifikátory monitoringu, ale len vo všeobecnej 

rovine bez možnosti kontroly splnenia cieľa projektu. Pri rekonštrukcii vodovodu je v stave projektu 

pred realizáciou uvedený aj nevyhovujúci zdroj pitnej vody, čo môže vzbudiť obavy o zdravie 

obyvateľov.  Pri detskom ihrisku  bol stanovený cieľ skvalitniť život rodinám s malými deťmi, čo je 

vo všeobecnosti vhodný zámer, ale zlým načasovaním výstavby ihriska sa výrazne skomplikovala 

možnosť využitia rôznych možností budovania, alebo rekonštrukcie materskej školy, ktorú obyvatelia 

v dotazníku považovali za prioritnú. Zámery by bolo vhodné plánovať a realizovať aj s prihliadnutím 

na  ďalší významný dokument - Plán komunitného a sociálneho rozvoja obce. 

Nie vhodne je formulovaný aj stav projektu pred realizáciou v prípade podpory športových aktivít na 

území obce a činnosti ŠK, kde je uvedená „ absencia podpory prevádzkovania a rozvoja ŠK v obci“. 

V analytickej časti tohto PHSR, aj v PHSR z predošlého obdobia je zdôrazňované, že „obec finančne 

podporovala športové aktivity na území obce a činnosť športového klubu a plánuje aj nasledujúcich 

rokoch finančne prispievať klubu na jeho aktivity“, obec Naháč ako majiteľ objektu ŠK hradí všetky 

náklady na prevádzku a údržbu budov. 

 

Realizačná časť – uvádza, že obsahuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu na 

základe stanovených merateľných ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie programu 

formou akčných plánov.  

Riadiacim orgánom zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHSR  je starosta a obecné 

zastupiteľstvo (OZ). 

OZ schvaľuje PHSR, riadi a vyhodnocuje plnenie programu, prijíma rozhodnutia o financovaní 

programu, schvaľuje návrhy a projekty rozvoja, schvaľuje výsledky a výstupy programu, priority 

a harmonogram realizácie programu, schvaľuje finančné, organizačné, technické a personálne 

zabezpečenie implementácie programu,   rozhoduje o zmenách a aktualizácii  programu.  
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Monitorovanie sa má uskutočňovať prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na špecifické 

ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu 

k finančnému plánu.  

Cieľom monitorovania je zabezpečiť konzistentné a pravidelne dopĺňané štruktúrované informácie 

o plánovaných, realizovaných a ukončených projektoch. Získané monitorované údaje sa 

v nasledujúcich procesoch majú ďalej analyzovať a vyhodnocovať. 

 

Hodnotenie znamená kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Zmyslom procesu 

hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na získanie informácií 

o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Pri hodnotení účinnosti sa má skúmať celkový 

prínos realizovaných opatrení k cieľom stanoveným v programových dokumentoch a vzťah medzi 

plánovanými a realizovanými opatreniami.  

 

Hodnotenie má byť vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom projektov. 

Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. Výstupom procesu 

hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy, 

ktoré  každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a 

zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s 

územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.   

 

Odpoveď povinnej osoby na otázku na  základe akého kľúča boli v realizovaných aktivitách 

zohľadňované kľúčové záujmy obyvateľov podľa výsledkov prieskumu  bola, že investičné aktivity 

boli vyberané na základe aktuálnych požiadaviek a potrieb po prerokovaní a schválení v obecnom 

zastupiteľstve. Z odpovede nie je zrejmé, ako bol zohľadňovaný verejný  záujem obyvateľov.  

Zo zverejnených uznesení v prevažnej väčšine nie je zrejmé, ktoré aktivity budú prioritne  realizované, 

alebo v akej postupnosti. Požiadavky občanov boli zväčša vyjadrované na OZ  v diskusii, bez 

stanoveného uznesenia o tom, ako sa s problematikou OZ ďalej vysporiada. 

   

O už realizovaných aktivitách informoval starosta obce na OZ v bodoch informácie starostu obce 

o plnení uznesení a úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ a informácie o činnosti OcÚ.   

Zverejnené monitorovacie správy by však obyvateľom i návštevníkom webového sídla dali 

jednoznačnú odpoveď na postupnosť realizácie plnenie jednotlivých aktivít a zároveň by na základe 

sledovania výdavkov mohli dať jednoznačné odpovede na to, prečo sa vedenie obce rozhodlo prioritne 

riešiť práve zvolenú oblasť, alebo prečo sa momentálne niektorej zo stanovených oblastí nevenuje. 

Takisto má tento dokument významné postavenie pri žiadostiach o poskytnutie dotácií a to aj 

v prípade, že o dotácie žiadajú  obce spojené v rôznych spoločenstvách. 

 

V realizačnej časti sú v tabuľkách uvedené kritéria spracovaného dokumentu, váha kritéria, rozsah 

bodového hodnotenia a poznámky. Samotný zhotoviteľ si bol vedomý skutočnosti, že dokument 

neobsahuje všetky doplnkové formuláre, nadväzuje len na základné strategické dokumenty a kroky 

monitorovania a hodnotenia sú popísané príliš všeobecne. Zdôrazňuje, že PHSR je živý dokument a je 

potrebné sledovať pôsobenie a dopady na život obyvateľov a jej rozvoj. Plán PHSR v texte udáva 

niektoré monitorovacie ukazovatele plnenia PHSR a dáva návod na periodicitu jednotlivých typov 

hodnotení vo formulári č. R5 – plán hodnotenia a monitorovania. 

  

Finančná časť poukazovala na možné zdroje krytia i indikatívny sumár nákladov potrebných na 

realizáciu plánovaných aktivít.  V texte nižšie uvádzam porovnanie plnenia jednotlivých aktivít od  r. 

2015,  vyhodnotenie poskytnuté  obcou a tabuľku, ktorá obsahuje faktúry, ktoré by mali súvisieť 

s danou aktivitou. Samotné ročné vyhodnotenie plnenia PHSR podľa zákona 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja je v kompetencii obce. 

 

Rekonštrukcia vodovodu - I.  a II. etapa 

2015 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Verejný vodovod v obci Naháč je vybudovaný a 99% 

obyvateľov je naň napojených. Prevádzkovateľom vodovodu je obec, ktorá má v súčasnosti problémy 

so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou. Je potrebná rekonštrukcia vodovodnej siete a využitie 
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podzemných zásob pitnej vody (v súčasnosti sa čerpá z povrchových zdrojov). Projekt sa uskutoční 

v dvoch etapách. V roku 2016 v I. etape sa vymení prípojné potrubie za nové DN 250 v dĺžke 525 m 

a zrealizuje sa nový hĺbkový vrt. Následne v roku 2017 v II. etape plánuje obec previesť rekonštrukciu 

stavebnej časti objektov  a rekonštrukciu rozvodov vodovodnej siete v obci. Realizácia prác je 

podmienená získaním prostriedkov z MŽP SR. Predpokladané náklady na obe etapy realizácie sú vo 

výške 125 000 Eur. 

2022 Rekonštrukcia vodovodu I, II etapa  

2021 - Rekonštrukcia vodovodu  Merateľný ukazovateľ:  dĺžka 500m Vlastné zdroje: 28 394 € 

*Z dostupných faktúr na webe  

 

182/2019 opravy vodov.prípojok 1200 

44/2020 havária na vv 4468,34 

259/2020 vodovodná prípojka, šachta 860 

232/2020 oprava vodov.prípojok 942 

230/2020 záverečná správa vodaMax 900 

2019/38 servis čerpadla poškodeného vodným kameňom 696 

94/2021 Vodomer 358 

71/2021 za tlakové čistenie priepustu 400 

61/2021 oprava čerpadla Sigma 234 

160/2020 oprava čerpadla  235 

135/2020 záverečná správa vodaMax 3295 

2022092 impulzný výstup k vodomeru 141 

2022048 oprava čerpadla 142 

 

Jún 2021 výmena vodovodného potrubia od 

vodojemu po cintorín vrátane poškodených častí 

vo vodojeme  

 125/2021 oprava vodov.potrubia 28394 

2018/162 dodávka a montáž čerpadla  2824,14 

    31 218, 14 € 

 

Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa 

2015 Odvádzanie odpadových vôd. V obci Naháč sa vybudovala splašková kanalizačná sieť a 

biologická ČOV, avšak nie je funkčná, obyvatelia nie sú na ňu napojení. V ďalších etapách – v rokoch 

2017 až 2020 – obec plánuje kanalizáciu dobudovať a uviesť do prevádzky. Nakoľko celkové náklady 

projektového zámeru dosahujú 450 000 Eur, podmienkou realizácie je získanie dotačných 

prostriedkov.   

2022 Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa  

Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi  Ostatné položky sú 0€.  

Strategický zámer je zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. 

 

*Z dostupných faktúr na webe  

257/2019 právne služby Mrva 230 

x krát  právne služby Haršány paušál mes.  x *156 

180/2019 vybudovanie kanalizačnej vpuste 2499 

77/2020 právne služby Tekeli 300 

63/2020 právna analýza Mrva 221 

234/2019 likvidácia odpadových vôd KD, TJ 120 

240/2019 právne služby kanalizácia Mrva 102 

prvý polrok 2019 odmeny poslancom - brigáda ČOV 100 

Druhý polrok 2019   

odmena poslancom Projektová činnosť  

kanalizácia   60 

    3 788 € 
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Nie je možné len na základe faktúr určiť, koľko financií za poskytovanie právnych služieb sa týka 

položky kanalizácia. Nie sú tu vyčíslené náklady na energie, poistenia a pod. na fungovanie ČOV, 

vývoz žumpy.... 

 

Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie ekologického povedomia občanov 

2015 Odpadové hospodárstvo. V zmysle zákona o odpadoch jedným zo základných nástrojov stratégie 

hospodárenia s odpadmi je vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“ na celoštátnej, 

krajskej, okresnej, ale aj obecnej úrovni pôvodcom odpadu. Pri riešení problematiky zneškodňovania 

komunálnych odpadov z územia obce Naháč vychádzajú z cieľov okresnej koncepcie odpadového 

hospodárstva ako i  Programu odpadového hospodárstva obce Naháč na roky 2014 -2015, ktoré 

podrobne riešia povinnosti pôvodcu odpadu. Náklady na odpadové hospodárstvo v obci Naháč sa 

pohybujú okolo 8000 Eur ročne. V obci je zabezpečený separovaný zber odpadu do plastových vriec. 

Súčasné neefektívne separovanie rôznych zložiek odpadu plánuje obec v roku 2016 nahradiť 

efektívnejším spôsobom: separovanie do kontajnerov. Pre úspešnosť projektu chce podporiť 

ekologické správanie občanov zvyšovaním ich ekologického povedomia prostredníctvom osvety. 

Potrebné financie na uvedený zámer sú odhadnuté na 3 000 Eur.  

2022 Strategický zámer- Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a 

zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO 

a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci. Cieľom 

programu odpadového hospodárstva bolo znížiť množstvo produkcie komunálneho odpadu a zvýšiť 

podiel vyseparovaných zložiek. 

 

Vyhodnotenie systému odpadového hospodárenia v obci  deklaruje, že miera separácie odpadu je stále 

pomerne nízka (okolo 34,17 %) a s tým súvisia  vysoké poplatky  za vývoz komunálneho odpadu.  

„V obci sa rozmohol zvyk, že občania si svojvoľne zaobstarajú zbernú nádobu.... Problémom je aj 

skutočnosť, že občania svojvoľne vykladajú ľubovoľný počet smetných nádob, resp. ich preťažujú, 

zvyšujú hmotnosť odpadu, ktorý je ročne vyvezený na skládku v Trnave. Keď sa k tomu priráta 

nedostatočná separácia  výrazne sa tým zvyšuje poplatok za komunálny odpad v obci. V prípade, že sa 

situácia nezlepší, výrazne sa zvýši výška poplatku za komunálny odpad.“   

Tieto výrazne zvýšené sumy budú uhrádzať i občania, ktorí dbajú na separáciu a znižovanie množstva 

odpadu.  

 

Vybudovanie Zberného dvora 

2015 Na rok 2020 bola naplánovaná výstavba zberného dvora v obci pomocou finančného príspevku 

vo výške 95 000Eur, obec by sa podieľala na financovaní vo výške 5000 Eur.  

2022 Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi  Ostatné položky sú 0€.  

 

Obec nemá zberný dvor , likvidácia čiernych skládok odčerpáva finančné prostriedky z rozpočtu obce. 

 

Vypracovanie územného plánu obce 

2015 Uplatňovanie environmentálnej politiky na miestnej úrovni vychádza z charakteru prostredia, v 

ktorom sa nachádza. Základným nástrojom rozvoja a starostlivosti o životné prostredie  je 

územnoplánovacia dokumentácia (Koncepcia územného rozvoja Slovenska – KURS, Územný plán 

regiónu, Územný plán obce, Územný plán zóny), nakoľko územným plánovaním sa sústavne a 

komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa zásady, navrhuje sa 

vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno 

– historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného 

rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  Obec Naháč nemá vypracovanú územno-

plánovaciu dokumentáciu, jej zaobstaranie bolo naplánované na rok 2016.  

2022 Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi  Ostatné položky sú 0€.  Obec Naháč nemá 

vypracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu, rozpočtovými opatreniami bola táto položka zvýšená 

na sumu 30 000 €. 
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Rekonštrukcia objektu MŠ a úprava chodníkov  

2015 V obci chýbajú chodníky pre peších, najmä popri hlavnom cestnom ťahu okolo obce. Bezpečný 

pohyb chodcov tak môže byť ohrozený premávkou vozidiel. Obec nevyužíva možnosti poskytovania 

dotácií , alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok.  

2022 Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi  Ostatné položky sú 0€. 

*Z dostupných faktúr na webe  

 

226/2020 
September 2020  rekonštrukcia vstupných 

chodníkov na cintorín 11 946 € 

 

GEOMETRICKÝ PLÁN ??  

  

V analytickej evidencii by mali byť vedené aj náklady na projekt, geometrické plány a všetky výdavky 

spojené s realizáciou projektu. Zo zverejnených faktúr v prevažnej väčšine nie je možné určiť, akej 

parcely (aktivity) sa vypracovaný geometrický plán týka.  

 

Vybudovanie detského ihriska 

2015 Detské ihriská sa v obci nenachádzajú, preto v  roku 2017 plánuje obec vybudovať nové ihrisko. 

Na realizáciu projektu vo výške 10 000 Eur bude obec žiadať dotáciu 

2022 Vybudovanie detského ihriska  - Vlastné zdroje: 51 817,16€ 

*Z dostupných faktúr na webe  

x Geometrický plán  x 

2022108 Jún 2022 rekonštrukcia detského ihriska  51817 

145/2021 

vypracovanie PD pre ODS na stavbu  

detského ihriska 500 

Prvý polrok 2022  

Odmena poslancov odborná činnosť a práce 

pri príprave projektov 250 

 

Stromy, prístrešok, rezivo, tráva... X 

    52 567 €  

 

Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu 

2015 Kultúrny dom v Naháči má postačujúcu kapacitu – 150 miest. Po čiastočnej obnove spoločného 

objektu Ocú, KD a nájomných bytov opísanej v sekcii Administratíva, v roku 2017 plánuje obec 

výmenu okien, vchodových dverí, zateplenie fasády a rekonštrukciu kúrenia v KD – vo veľkej miere z 

dotačných zdrojov (celková výška potrebnej investície je 75 000 Eur). 

2015 Budova Obecného úradu (OcÚ) v Naháči je v spoločnom objekte s Kultúrnym domom (KD) a 3 

obecnými nájomnými bytmi v podkrovnej časti.Za účelom znížiť energetickú náročnosť vo verejných 

budovách už v minulosti prebehla výmena okien, avšak okrem časti, kde  sú priestory KD. 

2022 Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu - Merateľný ukazovateľ: energetická úspora 

2020 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho  domu – sála  

29 597,69    
Vlastné zdroje: 4 597,69€                Dotácia: 25 000€ 

 

*Z dostupných faktúr na webe  

 

2018/53 

dodávka a montáž zariadenia na digitalizáciu 

TK 690 

2018/69 komponenty hlavnej stanice TKR 3000 

169/2019 

dodávka a montáž ÚK OcÚ (prvá etapa 7-

10.8.2019)   7869 

2019/84 ústredňa, reproduktory 2399 

 

Výmena vedenia odstránenie  stĺpov 760 

 

September-november 2019 svojpomocná 

rekonštrukcia priestorov kancelárií OcÚ  
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vrátane soc. Zariadení 

200/2019 svetlo, adaptér 71 

2019/37 kancelárska stolička 189 

238/2019 obklad, dlažba wc OcU 323 

39/2020 za dlažbu chodba 165 

32/2020 nerezový kôš 45 

30/2020 vybavenie WC 145 

251/2020 chladiaca vitrína 876 

245/2020 siete proti hmyzu 85 

238/2020 elektroinštalačné práce 2361 

233/2020 demontáž a montáž vykurovacích telies 468 

231/2020 kopírovací stroj 2166 

16/2020 Dvere 1020 

159/2020 celotieniace žalúzie 114 

 

2020/2021 rekonštrukcia zasadačky OcÚ, 

podlahy, nábytok, elektroinštalácia 

 98/2021 Počítač 739,8 

92/2021 stropné svietidlo 365 

90/2021 Kávovar 299 

217/2021 úprava vykurovania 527 

197/2021 rekonštrukcia zasadačky 4560 

183/2021 betónová podlaha 582 

169/2021 dovoz štrku 78 

214/2021 Stoly, kryt radiátorov 888 

166/2021 za štrk 132 

   OcÚ 

30 916,8 € 

 

 

2019 - Rekonštrukcia Kultúrneho domu (vykurovanie, výmena okien, vybavenie 

Merateľný ukazovateľ: energetická úspora   

32 071€ Vlastné zdroje:  27 071 € Dotácia:  5 000 € 

*Z dostupných faktúr na webe  

90/2020 rekonštrukcia elektroinštalácie KD 5414 

2019/48 vzorová stolička a stôl 279,21 

2019/83 stoly a stoličky 6213 

217/2019 

dodávka a montáž ÚK KD  (október II. etapa 

rekonštrukcie kúrenia a rozvodov na 

prízemí KD) 8100 

237/2019 výmena okien KD 9889 

253/2019 Dvere 640 

Druhý polrok 

2019   odmena poslancov projektová činnosť ( KD)  60 

90/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie KD  5414 

161/2020 podlaha KD 1802 

160/2020 obklad KD  4824 

119/2020 rekonštrukcia elektroinštalácie   7965 

111/2020 rekonštrukcia KD 9591 

Druhý polrok 

2020  

odmeny poslancom Odborná činnosť a práce 

pri finalizácii rekonštrukcie sály 840 

Druhý polrok 

2020  odmeny poslancom  projekty 250 
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2022140 oprava chladničky 109 

  KD 

61 390,21 

 

 

 Revitalizácia okolia KD 

Revitalizácia záhrady a nádvoria PD J. Fándlyho 

2022 Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€. 

*Z dostupných faktúr na webe  

2018/202 

Za stratený plastový kontajner 

AKUTRANS 265,2 

80/2020 oprava kosačky 227 

67/2020 výrub stromov, frézovanie 401 

62,61,60/2020 vysokotlakový čistič 218 

185/2020 servis kosačky 470 

2019/108 

strojno-mechanizačné práce na úpravu 

priestranstiev obce 3870 

67/2021 za výkon nákladného vozidla 336 

189/2021 

likvidácia AZC - nelegálny odpad (p.č. 

193/1) 948 

163/2020 zemné práce  522 

155/2020 odvoz čiernej skládky 110 

154/2020 prevoz naplavenej zeminy 491 

2022090 odstraňovač pňov 60 

2022064 príves a mulčovač 3804 

117/2021 zelené práce - výrez stromov 249 

2022147 výkopové práce  380 

2018/180 výrub stromov jablone malvičkatej 228 

2018/74 oprava kosačky - žací stroj 658,56 

2018/75 oprava kosačky - žací stroj 55,78 

2018/89 preprava žacieho stroja do opravy 119 

2018/139 výkopové práce a zemné práce 108 

    13 520,54 € 

 

Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – Fara a pamätná tabuľa – II. etapa 

(rekonštrukcia strechy ) a III. etapa (obnova fasády objektu) 

2015 Ďalším zámerom obce je rekonštrukcia strechy Pamätného domu Juraja Fándlyho (projekt 

s názvom: Fara a pamätná tabuľa - II. etapa) v roku 2015 s rozpočtovým nákladom vo výške 14 000 

Eur). Následne v roku 2016 v III. etape chce obec realizovať obnovu fasády objektu. Projektový zámer 

ráta so získaním finančnej podpory MK SR. 

2022 Obnova fasády objektu pamätného domu- Merateľný ukazovateľ:  plocha 378 m2 

13 814,88€    Vlastné zdroje: 3 814,88€   Dotácia: 10 000€ 

 

*Z dostupných faktúr na webe  

2019/151 

architektonicko-historický výskum fasáda 

FD 490 

239/2019 

architektonicko-historický výskum Fasáda 

FD 500 

z.2022026 Júl 2022 obnova fasády FD  13814,88 

    14 804,88 

 

Vybudovanie náučno-vzdelávacieho chodníka – II. etapa 

2015 V súčasnom programovacom období mieni obec uskutočniť II. etapu budovania náučno-

vzdelávacieho chodníka. V roku 2013 sa zaobstarala príslušná projektová dokumentácia a v roku 2015 



13 
 

sa vybuduje na trase od Pamätného domu J. Fándlyho až po Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej 

v dĺžke 5 km náučný chodník: umiestnia sa náučné tabule, smerovníky, vytvorí sa oddychová zóna 

s mobiliárom – lavičky, koše, ohnisko, altánok, aj prístrešok pre možnosť prenocovania. Z celkových 

nákladov na projekt vo výške 5 000 Eur obec hradí 250 Eur, zvyšnú časť poskytne SAŽP formou 

dotácie. 

 

Rekonštrukcia budovy a okolia Domu smútku 

Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi  Ostatné položky sú 0€.  

 

Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom 

2021 Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom Vlastné zdroje: 2 750€ 

*Z dostupných faktúr na webe  

2022065 znalecký posudok pošta p.č. 226/17 300 

59/2020 

Geodetické služby  oddelenie parcely 

obecná budova č. 156 327 

2022057 projektová dokumentácia Pošta - Pastva 1375 

137/2021 zálohová fa Pošta –Pastva 1375 

Druhý polrok 2019   

odmena poslancov projektová činnosť 

(pošta,)  60 

Druhý polrok 2021  

odmena poslancov Odborná činnosť a 

práce pri príprave projektov 250 

    3 687 € 

 

Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti ZO Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Naháči 

2015 Obec realizuje svoju pôsobnosť aj v oblasti kultúry, vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu 

a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, na udržiavanie miestnych zvykov a ľudových tradícií. 

Finančne podporuje spoločenské a kultúrne aktivity na území obce, resp. činnosť ZO Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Naháči. V  období od 2016 až 2020 na podporu ZO JDS sa vyčlení 

z obecného rozpočtu celkovo 4400 Eur. 

Pri podpore činnosti JDS mi chýba realizácia  sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných 

v obcou,  ich dostupnosť, vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých 

kategórií obyvateľov obce.  Do realizácie zarátava obec len poskytnuté dotácie, pritom je potrebné 

analyticky rozlišovať i iné plnenia a aktivity. (vo faktúrach sú z dôvodu nerozlíšiteľnosti 

zakomponované v spoločnom vyúčtovaní niektorých dohľadaných faktúr). 

2022 Poskytnuté dotácie od  obce 

 

Podpora športových aktivít na území obce a činnosti športového klubu (ŠK Naháč - futbalový 

oddiel  
2015 Športové podujatia sa tešia v obci veľkej popularite. Hlavným organizátorom športových akcií je 

športový klub ŠK Naháč - futbalový oddiel. Obec finančne podporuje  športové aktivity na území obce 

a činnosť športového klubu, čo v časovom horizonte rokov  2016 a 2020 bude predstavovať celkovú 

sumu vo výške 12 500 Eur 

Podpora športových aktivít -  2015 až 2021 Vlastné zdroje: 12 650€ 

*Z dostupných faktúr na webe  

199/2018 obedy mesiac úcty k st. 420 

181/2018 reprodukcie mesiac úcty k st. 600 

199/2020 pivné sety 468 

232/2019 vystúpenie FS 200 

252/2019 oceľové stany 586 

153/2020 ozvučovacia prenosná sústava 300 

147/2021 

Technicko-organizačné zabezpečenie 

SNP 450 

2022101 plynový gril 325 
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z.2022030 Valo 120 

2022134 prenájom atrakcia 250 

2022129 reproduktory  131 

2022122 za pivné sety 564 

2018/144 prenájom atrakcia SNP 420 

 

odmena poslancov spoluorganizovanie 

verejných podujatí  180 

    5 014 € 

 

*V tabuľke nie sú uvedené dotácie,  ktoré boli poskytnuté organizáciám (6 300 €) 

2021 JDS 1 000 €      ŠK  2 000 €           ZTP Dechtice 150 € 

2022 JDS 1 000 €      ŠK  2 000 €           ZTP Dechtice 150 € 

Tabuľka neobsahuje ostatné prevádzkové náklady spojené s realizáciou aktivít. 

 

 

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabín TJ 

2015 Pre športové vyžitie obyvateľov je v obci k dispozícii areál športového klubu, ktorý bol  v roku 

2010 obnovený a zrekonštruovaný pomocou dotácie Úradu vlády SR vo výške 10 000 Eur 

2022 Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€. 

 

*Z dostupných faktúr na webe  

181/2019 materiál na prístrešok okolo kabín TJ 3000 

2022049 

Február 2022 - Svojpomocná 

rekonštrukcia kúrenia - materiál na 

montáž ÚK  kabíny TJ 7231 

 

odmena poslancom odborná činnosť 

(prístrešok TJ 180 

    10 411 € 

Tabuľka neobsahuje ostatné prevádzkové náklady spojené s realizáciou aktivít. 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií  

2019 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie  Merateľný ukazovateľ: dĺžka 150m  

Vlastné zdroje: 24 539€ 

*Z dostupných faktúr na webe  

 

2019/149 rekonštrukcia Pusté 24 539 

 

Geometrické plány ? 

     24 539 € 

  

Z dôvodu, že neboli predložené údaje o celkovej dĺžke ciest v správe obce nedá sa vypočítať aké 

percento z ciest v obci sú upravené a aká je efektivita nákladov. 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

2020 Rekonštrukcia a modernizácia VO  Merateľný ukazovateľ: energetická úspora 

Vlastné zdroje: 19 838,88€                            Počet vymenených svetelných bodov: 90 

*Z dostupných faktúr na webe  

93/2020 oprava VO 287 

2019/6 oprava VO 279 

251/2019 oprava VO 228 

156/2020 oprava VO+ rozšírenie MR 233 

2018/1 oprava VO 246,4 

2018/108 oprava VO 171,1 

238/2020 rekonštrukcia VO  2361,2 
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206/2020 rekonštrukcia VO  17477,66 

    21283,36 € 

 

Obr. 1 Graf  plán a realizácia projektov PHSR 

 
Obr. 2 Realizované projekty  PHSR 

  
 

Záver:  

Pri kontrole bola preverovaná najmä úroveň dosahovania vytýčených cieľov a zámerov obce  vo väzbe 

na schválené PHSR. Pri kontrole bola použitá  metóda preskúmania relevantných dokladov (zmluvy, 

účtovné doklady, faktúry, strategické dokumenty, uznesenia obecného zastupiteľstva a pod.). Keďže  

povinnou osobou neboli predložené žiadne analytické údaje, tak rozloženie jednotlivých faktúr bolo 

urobené na základe vlastného úsudku, do tabuliek  bol urobený len  čiastkový výber  na webe  

zverejnených dokumentov. 

 

Do nákladov súvisiacich s jednotlivými programami obec  nezahrnula všetky výdavky, pretože tieto 

výdavky obec analyticky nečlenila podľa jednotlivých projektov a aktivít. Do nákladov na jednotlivé 

projekty je potrebné zarátavať všetky výdavky spojené s obstaraním, náklady na realizáciu, ale aj 

všetky mzdové náklady, odvody, dopravné, náklady na údržbu a pod. Zo zverejnených dokumentov 

objednávky / faktúry vyplýva, že niektoré dokumenty súvisiace s plnením aktivít neobsahujú 

špecifikácie služby ( napr. pri väčšine geometrických plánov nie je možné zistiť ktorého majetku obce  

sa týkajú... 

Nezapojením všetkých nákladov na jednotlivé  aktivity vznikajú rozdiely v skutočne vynaložených 

výdavkoch   a v  prezentovaných sumách.    
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Účelom vyhodnotenia strategického plánu bolo porovnanie plánovaných cieľov v jednotlivých 

oblastiach a skutočne realizovaných opatrení. Od schválenia PHSR neprišlo k jeho aktualizácií. 

Nemenili sa jeho zámery a ciele a taktiež neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele. 

Nestanovenie merateľných ukazovateľov znemožnilo meranie pokroku pri plnení cieľov PHSR,  

neboli vyhodnocované  dopady jednotlivých aktivít.  Plnenie vízie  obce  som rozdelila na 3 časti . 

Prvá časť vízie, ktorú podľa dotazníka ako problém vníma väčšina  obyvateľov (obec s kvalitným 

životným prostredím...)  bola do sledovaného obdobia napĺňaná minimálne. Druhá časť stanoveného 

cieľa ( ...zabezpečuje priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život obyvateľov) bola 

najmä v poslednom období plnená najmä realizáciou aktivít spojených s kultúrnym a športovým 

vyžitím obyvateľov. Posledná časť cieľa ( ...efektívnym využívaním svojho kultúrno-historického 

potenciálu pre rozvoj CR)  bola plnená najmä výstavbou náučného chodníka a  rekonštrukciou PD 

Juraja Fándlyho, zatiaľ bez vyhodnotenia efektivity a dopadu na rozvoj  cestovného ruchu v obci. 

Proces tvorby akčného plánu nebol zosúladený s rozpočtom obce, najmä z dôvodu, že obec nemá 

programový rozpočet,  náklady na aktivity museli byť zvyšované a upravované viacerými 

rozpočtovými opatreniami. 

 

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov: 

Pri  vypracovávaní strategických dokumentov spracovateľovi poskytovať  informácie, ktoré 

zodpovedajú reálnemu stavu. 

Každoročne vyhodnocovať plnenie stanovených zámerov  a cieľov PHSR, viesť analytickú evidenciu 

výdavkov, ktorá umožňuje vyčísliť všetky výdavky, ktoré boli vynaložené v súvislosti s daným 

projektom v sledovanom období.  

Pri rozhodovaní odporúčam na základe vynaložených (alebo predpokladaných) nákladov 

a merateľných ukazovateľov zhodnotiť efektivitu,  hospodárnosť a účelnosť vynakladaných verejných 

prostriedkov. 

Vypracovať zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré by vychádzali zo špecifických cieľov PHSR 

a zároveň z verejného záujmu deklarovaného aj obyvateľmi obce. 

Navrhujem OZ aby pri definovaní cieľov napĺňali kritériá SMART cieľov:  

S – (specific/špecifické); t. j. konkrétne stanovenie cieľového stavu, nepoužívanie všeobecných 

formulácií ako je „zvýšenie kvality života“ ale špecifikovať, aké aspekty kvality života ktorej cieľovej 

skupiny je potrebné podporiť.  

M – (measureable/merateľné); t. j. stanovenie kvantifikovateľných cieľov, ktorých napĺňanie je možné 

sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov, indikujúcich mieru úspešnosti.  

A – (achieveable/dosiahnuteľné); t. j. stanovenie takých cieľov, ktoré sú ambiciózne v dosahovaní 

zmien, ale zároveň je možnosť ich dosiahnutia realistická. 

R – (relevant/relevantné), t .j. stanovenie takých cieľov, ktoré sa týkajú výkonu agendy miestnej 

samosprávy a ktorých dopad je cielený na väčšinu obyvateľstva daného územia.  

T – (time-bound/časovo ohraničené), t. j. stanovenie cieľov, ktoré sú vo vymedzenom čase 

dosiahnuteľné a zároveň priradenie aktivít, ktorých časový harmonogram realizácie je čo najviac 

blízky realite.  

Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o zámeroch a cieľoch obce , zároveň prehľadne zverejniť  

ktoré projekty boli splnené a aké prostriedky boli na splnenie vynaložené. 

 

 

Správa bola odoslaná mailom na adresu obecného úradu Naháč starosta.nahac@gmail.com , 

lenka.tvaroskova@nahac.dcom.sk a poslancom OZ na oboznámenie s obsahom dňa: 01.11.2022 

 

Vypracovala Bc. Jana Lopatková, hlavná kontrolórka  

 

Prevzal:  PhDr. Dávid Ivanovič, PhD, starosta obce Naháč 

 

Bc. Jana Lopatková  

hlavná kontrolórka obce Naháč 

  

mailto:starosta.nahac@gmail.com
mailto:lenka.tvaroskova@nahac.dcom.sk
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