Obec Lučatín

Výročná správa obce
za rok 2018
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Poznámka: Nasledujúce výkazy sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Lučatín.
•

Výkaz č. FIN 1-04 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 12/ 2018,

•

Súvaha k 31. 12. 2018

•

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018

•

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018

Príloha: Správa audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Lučatín za rok 2018.
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1. Základná charakteristika Obce Lučatín
Obec Lučatín je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Prvoradou a základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
IČO: 00313572
DIČ: 2021121300

1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec sa nachádza na Strednom Slovensku, v doline rieky Hron, cca 15
km od mesta Banská Bystrica. Obec patrí do Banskobystrického
samosprávneho

kraja,

okresu

Banská

Bystrica

a je

súčasťou

mikroregiónu Rentar („Región Nízke Tatry a Rudohorie“).
Jej zemepisné súradnice sú: 48o46“ 56´´´severnej zemepisnej šírky,
19o19“29´´´východnej zemepisnej dĺžky.

Okolité mestá a obce :

Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Moštenica, Hiadeľ, Ľubietová,
Medzibrod...

Nadmorská výška : Obec sa nachádza v nadmorskej výške 388 m. n. m. Najvyšší bod chotára obce
je na vrchu Kupcova Poľana (Slovenské Rudohorie) - leží vo výške 781 m. n.
n. Najnižšia nadmorská výška je pri ústí Moštenického potoka – 380 m. n. m.

1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 : 683
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť: 99,7 %; iná: 0,3 %
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1.3 Symboly obce
Symboly obce sú: erb, zástava, pečať obce.
Pôvodná pečať obce sa nezachovala, prvý zachovalý odtlačok obecnej pečate je na listine z 9. 6.
1782. Sú na nej písmená P L (Possession Lucschatin), pod nimi kosa bez kosiska. Táto kresba bola
prevzatá do oficiálneho erbu obce s tým, že sa ku kose pridalo kosisko a kvietok margarétky
z obidvoch strán, to všetko na zelenom poli erbu. Zeleň s kosou symbolizuje lúku, kosenie lúk;
podľa slova lúčina – lúčinatý vznikol pravdepodobne aj názov obce Lučatín. Od erbu je odvodená
aj súčasná podoba obecnej pečate a rovnako aj zástava. Zástava pozostáva z troch rovnako širokých
pruhov: vrchný zelený, stredný žltý a napokon biely. Od týchto základných symbolov obce sú ďalej
odvodené: znaková vlajka obce, štandarda starostu obce a iné.

Erb obce
1.4 História obce
Obec vznikla počas výstavby zámku v Slovenskej Ľupči. Prvá písomná zmienka pochádza z 24.
mája 1424 . Pôvodní obyvatelia boli Slováci, zaoberali sa poľnohospodárstvom a chovom dobytka.
Nad dedinou, na vrchu Hradište, bolo malé hradisko, ktoré slúžilo ako strážny objekt v dávnej
minulosti. V čase tureckých vpádov bol Lučatín súčasťou opevnenia stredoslovenských banských
miest. V 18. st. sa obyvatelia začali viac zaoberať ťažbou dreva a jeho dopravou na píly, furmančili
aj pltníčili. S rozvojom železiarstva prišla možnosť zaoberať sa i prevozom železiarskych výrobkov,
ale aj keramiky, z Ľubietovej. Obyvatelia Lučatína sa venovali aj čipkárstvu. Prácu si hľadali aj
v cudzine, odchádzali do Ameriky, Francúzska, Belgicka... Veľkým prínosom pre vzrast životnej
úrovne obyvateľstva bola výstavba a prevádzka železnice, kde mnoho mužov našlo zamestnanie.
V roku 1873 bola v obci postavená škola a v roku 1892 katolícky kostol.
Ľudová kultúra – kroj, piesne, zvyky zaraďujeme k podkonickému typu, do oblasti Podpoľania,
s rozvojom zamestnanosti a nového životného štýlu však postupne zanikala (zač. 20. st.). Čiastočne
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sa zachovala svojpomocná výroba pletenín a dreveného poľnohospodárskeho náradia. Do 20. st. sa
zachovalo aj tkanie handričkových pokrovcov.
Novodobá história je spätá s národnooslobodzovacím bojom počas 2. svetovej vojny, o čom svedčí
aj vysoká účasť povstalcov v SNP. Nemci dedinu dvakrát úmyselne podpálili, pričom zhorelo 24
domov a vyše 110 obyvateľov prišlo o strechu nad hlavou. Po vojne dochádza k početnej výstavbe
rodinných domov smerov nadol od Kutinského potoka. Na druhej strane mnoho obyvateľov odišlo
do miest za lepšími životnými podmienkami a pracovnými možnosťami.

1.5 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol z roku 1892, evanjelický kostol.
1.6 Významné osobnosti obce
Ján Plieštik: ľudový umelec, výrobca hudobných nástrojov.

1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola pre 1. – 4. ročník, Materská škola, tiež Školský klub detí a Zariadenie školského

stravovania.

1.8 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce vzhľadom na jej veľkosť nie je poskytovaná priamo
v obci. Občanom je zdravotná starostlivosť poskytovaná predovšetkým v zdravotnom stredisku
v Slovenskej Ľupči a v Banskej Bystrici

1.9 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci sú zabezpečované obcou prostredníctvom opatrovateľskej služby
opatrovaním v domácnosti. Pomoc občanom bola poskytnutá aj zabezpečením stravovania
sa prostredníctvom školského zariadenia. Obec na uvedenom úseku vykonáva vyhľadávaciu
činnosť a vedie evidenciu záujemcov o tento druh služby.
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Zariadenia sociálnych služieb v obci neexistujú a súčasný stav tieto ani nevyžaduje, do budúcnosti
sa však pripravujú návrhy v tejto oblasti.

1.10 Kultúra, šport, služby
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obecná knižnica – ktorá je otvorená v popoludňajších hodinách v piatok
-Obecný úrad (aj v spolupráci s materskou a základnou školou): organizovaním príležitostných
kultúrnych podujatí, napríklad: Deň matiek, Deň detí, Mikuláš, Oslavy Dňa obce, spoločenské
posedenia pre dôchodcov, Zabíjačka, Zimný ples...Obec prostredníctvom Zboru pre občianske
záležitosti organizuje: uvítanie detí do života, prijímanie jubilantov (50, 60, 70 r.) na obecnom úrade
a ich zápis do pamätnej knihy obce, rozlúčku so zosnulými.
- Súčasťou informačného systému a komunikácie „Obce s občamni“ je aj vydávanie obecných
novín- Lučatínske zvesti, ktoré poskytujú informácie zo súčasného diania ako aj z histórie Obce.
Ďalšie informácie sa aktualizujú na stránke obce www.lucatin.eu .
- Dobrovoľná požiarna ochrana: členovia sa s úspechom zúčastňujú rôznych súťaží,
- Futbalový klub Mladosť Lučatín, Futbalový turnaj „Memoriál Miroslava Chovana“, stolnotenisový oddiel
- v obci sa organizuje turnaj v mariáši, Lučatínska 11 , cvičenia pre ženy
-kúpalisko (protipožiarna nádrž): za účelom lepšieho využitia sa však žiada investovať do
príslušného technického vybavenia
- Vzhľadom na svoju polohu obec poskytuje veľmi dobré podmienky pre turistiku (Poľana, Nízke
Tatry...), hubárčenie, ako aj pre splav rieky Hron.

Obec Lučatín má plne funkčnú vodovodnú a kanalizačnú sieť, plyn, existuje možnosť internetového
pripojenia. Ku komfortu obyvateľov prispievajú aj služby pošty. V obci sa nachádzajú predajne:
-

zmiešaný tovar: COOP Jednota, pohostinstvo, ako aj druhá predajňa potravín a zmiešaného
tovaru

-

Grajciar: stravovacie a ubytovacie služby.

1.11 Hospodárstvo
V súčasnosti sa obyvatelia najviac zamestnávajú v Banskej Bystrici, Slovenskej Ľupči a inde. Na
pôde hospodári Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča (pestovanie kukurice a pasenie dobytka
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a oviec na lúkach a pasienkoch). Väčšinu lesov obhospodarujú Lesy SR, št. podnik Slovenská
Ľupča, Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín a pasienky s lúkami spravuje Pasienkové
pozemkové spoločenstvo Lučatín.

1.12 Súčasná situácia v obci
Lučatín je malá, ale perspektívne sa rozvíjajúca obec, k čomu prispieva jej výhodná poloha
v blízkosti Banskej Bystrice, pričom samotná obec poskytuje pokojné prostredie pre bývanie
obklopené prírodou. Značný je prílev rodín, ktoré sa sťahujú z miest na vidiek (prípadne využívajú
vidiecke nehnuteľnosti počas víkendov) a v obci si buď rekonštruujú staršie domy, alebo stavajú
nové. Obec má od júla 1998 schválený územný plán výstavby, v súčasnosti sa diskutuje o nových
možnostiach výstavby (a zmene územného plánu) aj v spojení s rozšírením plynofikácie.
Obecná samospráva sa usiluje o skrášľovanie verejných priestranstiev, k čomu prispieva aj
dotvorenie koncepcie parku v strede obce. Do povedomia verejnosti sa obec dostáva najmä počas
letných mesiacov vďaka rozvoju vidieckej turistiky.

1.13 Organizačná štruktúra obce
V súlade so zákonom o obecnom zriadení, obecnú samosprávu a prenesený výkon štátnej správy
vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, prípadne aj ďalšie
orgány.
Do 10.12.2018
Starosta obce: Marián Píši
Zástupca starostu obce : Mgr. Jarmila Kováčová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Miloš Strmeň
Obecné zastupiteľstvo: 5 poslancov :
-

PhDr. Jarmila Kováčová

-

Mgr. Marek Vojník

-

Dana Lichá

-

Peter Loučka

-

Radoslav Riečan

Komisie: finančná, životného prostredia a výstavby, sociálno – zdravotná a komisia na ochranu
verejného poriadku, kultúrno – školská a športová komisia
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Od 10.12.2018
Starosta obce: Bc Pavel Kováč
Zástupca starostu obce : Lukáš Šišiak
Hlavný kontrolór obce: Ing. Miloš Strmeň
Obecné zastupiteľstvo: 5 poslancov :
-

Silvia Jackuliaková

-

Ján Kubiš

-

Dana Lichá

-

Lukáš Šišiak

-

Monika Zemanová

Obec je zriaďovateľom: Základnej školy, Materskej školy, Školského klubu detí a Zariadenia
Školského stravovania – všetky zariadenia sú bez právnej subjektivity.

2. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2017 uznesením č.24/C/1/2017
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Rozpočet obce k 31.12.2018

Rozpočet po
Schválený

poslednej

rozpočet

zmene

Príjmy celkom

340 400

340 400

240 400

240 400

Finančné operácie

100 000

100 000

Výdavky celkom

340 400

340 400

Bežné výdavky

236 400

236 400

Kapitálové výdavky

104 000

104 000

0

0

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho :

Finančné operácie
Rozpočtové hospodárenie obce

2.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

426 868,87

125

2018 po poslednej zmene
340 400

Z rozpočtovaných celkových príjmov 340 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
426 868,87 EUR, čo predstavuje 125 % plnenie, pričom navýšenie bolo najmä v kap. Príjmochtransfer na rekonštrukciu PZ.
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A. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

289 566,19

120

2018 po poslednej zmene
240 400

Bežné príjmy k 31.12.2018 v sume 289 566,19 EUR predstavujú 120 % plnenie rozpočtu, pričom
nárast bol v najmä oblasti Výnosu dane z príjmov poukázaný samospráve.

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

236 435,35

126

2018 po poslednej zmene
186 350

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 160 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 201 504,46 EUR, čo predstavuje
plnenie na 126 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21 032,04 EUR, čo
predstavuje 96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 762,69 EUR, príjmy dane zo
stavieb boli vo výške 4 269,35 EUR .

Daň za psa 883,87 EUR
Daň za ubytovanie 399,63 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 615,35 EUR

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

22 261,55

169

2018 po poslednej zmene
13 150
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjem nebol rozpočtovaný, skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 287,05 EUR je príjem
z prenajatých pozemkov .

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 089 EUR .
Cintorínske poplatky: rozpočet 1000 EUR, skutočný príjem bol 889,53 EUR .
Ostatné nedaňové príjmy – poplatok za MŠ a ŠKD, za vyhlásenia v obecnom rozhlase, stravné
v školskom zariadení a pod. – z rozpočtovaných príjmov 11 450,-

EUR , skutočný príjem

k 31.12.2018 bol 20 283,02 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2018 po poslednej zmene
0

1 176,63

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov bol 0 EUR, skutočný príjem bol vo výške 1 176,632
EUR. Iné nedaňové príjmy predstavujú príjmy z dobropisov a z vratiek- preplatky z RZZP.

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 30 900 EUR bol skutočný príjem vo výške 29 692,65 EUR,
čo predstavuje 96 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

20 915

MV SR

0

MV SR

262

MV SR

242,48

REGOB

MV SR

62,61

Prenesený výkon ŽP

MV SR

552

Prenesený výkon MŠ

MV SR

28,34

CDaPK

MV SR

526,86

Voľby
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Úhrada nákladov ZŠ
Učebnice ZŠ
Vzdelávacie poukazy

UPSVaR

266

UPSVaR

3 109,20

DPO SR

3000

MDVaRR

728,16

ZŠ -strava HmN
zamestnanosť
DHZ
Spol. stav. úrad

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

B. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2018 po poslednej zmene
0

29 302,68

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
29 302,69 EUR, pričom
-29 003,88 bol kap .transfer na rekonštrukciu PZ
-Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
V roku 2018 boli predané pozemky , príjem z ich predaja je 298,80 EUR.

C. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2018 po poslednej zmene
100 000

108 000

108

V roku 2018 boli rozpočtované príjmové finančné operácie v objeme 100 000 EUR a skutočný
príjem k 31.12.2018 bol v sume 108 000 EUR, použitie na kapitálové výdavky Obce.

2.2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

2018 po poslednej zmene
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% čerpania

340 400

426 868,87

125

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2018 predstavoval výšku 340 400 EUR , skutočné výdavky
boli čerpané vo výške 426 868,87 EUR.

A. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

264 419,71

112

rok 2018 po poslednej
zmene
236 400

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 236 400 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
264 419,71 EUR.
Podrobný rozpis čerpania jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu tvorí prílohu Záverečného
účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 94 135 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 98 474,69
EUR, čo je 104,6 % čerpanie. Patria sem všetky mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu
obce, hlavného kontrolóra, pracovníkov školstva, pracovníkov VPP.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 31 745 EUR boli skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 38 545,79
EUR. Čerpanie 121%.

Tovary a služby
Rozpočet na Tovary a služby bol vo výške 104 370 EUR , jeho skutočné čerpanie k 31.12.2018
bolo v sume 111 907,95 EUR, čo je 107 % . Ide o prevádzkové výdavky všetkých oblastí obce , ako
sú cestovné náhrady, energie, teplo, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary
a služby, kultúrne a športové aktivity Obce, ZŠ, MŠ, poistenia majetku, uskladnenie a odvoz
odpadov a pod.
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Bežné transfery a členské príspevky
Bežné transfery a členské príspevky boli rozpočtované v sume

6 150 EUR , skutočné čerpanie

k 31.12.2018 bolo v sume 15 491,28 EUR.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými

finančnými

výpomocami
Obec nemá žiadne úvery, pôžičky ani finančné výpomoci, Z uvedeného dôvodu neboli v roku 2018
výdavky na uvedené položky rozpočtované a teda aj čerpanie k 31.12.2018 je 0 Eur.

B. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

2018 po poslednej zmene
104 000

162 449,16

156

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 104 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 162 449,16 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí najmä:
-Rekonštrukcia PZ –v sume 32 992,64 EUR,
-Rekonštrukcia komunikácií-Kutina, Horný koniec- v sume 42 814 EUR
-Chodníky Lučatín- -skutočné čerpanie v sume 63 984 EUR,
-Chodníky ,plyn a osvetlenie Cintorín- skutočné čerpanie v sume 20 348 EUR

C. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

2018 po poslednej zmene

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 0 EUR.
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2.3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

289 566,19

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

289 566,19

264 419,71

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

264 419,71

Bežný rozpočet

25 146,48

Kapitálové príjmy spolu

29 302,68

z toho : kapitálové príjmy obce

29 302,68

162 449,16

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

162 449,16

-133 146,48

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-108 000
0

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-108 000
108 000

Výdavkové finančné operácie

0

108 000

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

426 868,87

VÝDAVKY SPOLU

426 868,87

Hospodárenie obce

0

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0

Obec v roku 2018 hospodárila s vyrovnaným celkovým rozpočtom na základe čoho nebude
realizovaná tvorba rezervného fondu Obce ani tvorba peňažného fondu Obce z hospodárenia
roku 2018.
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na
bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom

rozpočtovom roku

ktoré je možné použiť

v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Takéto prostriedky vo výsledku hospodárenia za rok 2018 nie sú.

Vypracovala: Ing. Štefánia Trajteľová

Ing. Pavel Kováč
starosta obce
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