Obec Lučatín

Výročná správa obce
za rok 2021
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Poznámka: Nasledujúce výkazy sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Lučatín.


Výkaz č. FIN 1-12 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 12/ 2021,



Individuálna účtovná závierka k 31.12.2021



Poznámky k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2021

Príloha: Správa audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Lučatín za rok 2021.
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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“) a Pod
Panským dielom.
Nadmorská výška : Obec sa nachádza v nadmorskej výške 388 m. n. m.
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021 : 688
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť: 99,6 % ostatné národnosti: 0,4%
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 (PossessionLucschatin), pod nimi kosa bez kosiska.
Erb obce : kosa s kosiskom a kvietok margarétky z obidvoch strán na zelenom poli erbu.
Zeleň s kosou symbolizuje lúku, kosenie lúk; podľa slova lúčina vznikol pravdepodobne aj názov
obce Lučatín.
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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
Prvá písomná zmienka o Obci pochádza z 24. mája 1424 . Pôvodní obyvatelia boli Slováci,
zaoberali sa poľnohospodárstvom a chovom dobytka. 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. Veľkým prínosom pre rast životnej úrovne obyvateľstva bola
výstavba a prevádzka železnice .
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.
Novodobá história je spätá s národnooslobodzovacím bojom počas 2. svetovej vojny, o čom svedčí
aj vysoká účasť občanov v SNP. Po skončení 2.svetovej vojny dochádza k početnej výstavbe
rodinných domov smerom nadol od Kutinského potoka.
1.5 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol z roku 1892, Evanjelický kostol, Archeologické nálezisko v štádiu
prieskumu.

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

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

stravovania.
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1.7 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.
1.8 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci sú zabezpečované obcou prostredníctvom Opatrovateľskej služby
opatrovaním v domácnosti a v súčinnosti so sociálnym odborom Mesta Banská Bystrica .Pomoc
občanom v dôchodkovom veku je poskytovaná Obcou aj formou zabezpečenia stravovania. Obec
v oblasti sociálnej pomoci vykonáva vyhľadávaciu činnosť, zariadenie sociálnych služieb v obci
nie je zriadené, uvedené služby sú zabezpečované v súčinnosti s Mestom Banská Bystrica a VUC
Banská Bystrica.
1.9 Kultúra, šport, služby
Spoločenský a kultúrny život v obci :
-Obecný úrad za pomoci poslancov OZ, komisií pri OZ ako i v spolupráci ďalšími združeniami
občanov pôsobiacich v Obci a to organizovaním každoročných tradičných kultúrnych podujatí.
napríklad: Deň matiek, Deň detí, Príchod Mikuláša, , Oslavy Dňa obce, spoločenské posedenia pre
dôchodcov, Fašiangová zabíjačka, Zimný ples...
Obec prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti organizuje: uvítanie detí do života,
prijímanie jubilantov (50, 60, 70 r.) a ich zápis do pamätnej knihy obce, rozlúčku so zosnulými.
-Obecná knižnica –udržuje si dlhodobo značné množstvo čitateľov všetkých vekových kategórií.Súčasťou informačného systému a komunikácie „Obce s občanmi“ je aj vydávanie obecných novínLučatínske zvesti, ktoré poskytujú informácie nielen zo súčasného diania ale aj z histórie Obce.
Ďalšie informácie pre Občanov i širokú verejnosť sa priebežne aktualizujú na stránke obce
www.lucatin.eu .
V Obci pôsobia:
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Futbalový klub Mladosť Lučatín, Stolno-tenisový oddiel Mladosť Lučatín
- Oddiel hráčov Mariáša,
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- Turistický oddiel
Za posledné obdobia pôsobia v Obci:
-Klub priateľov lučatínskej prírody ktorého členovia si získali veľa uznania za úpravu okolia Obce
ale i priestorov v samotnej Obci .
- Klub dôchodcov Lučina–jeho členovia zabezpečujú a organizujú rôzne kultúrne podujatia,
zájazdy ,spoločenské posedenia občanov.
Lučatín má plne funkčnú vodovodnú a kanalizačnú sieť, plyn, existuje možnosť internetového
pripojenia. V obci sa nachádzajú 2 predajne zmiešaný tovaru, pohostinstvo, penzión Grajciar ako
i ďalšie súkromné ubytovacie služby pre možnosť najmä turistického sa vyžitia v bližšom i širšom
v okolí Obce.

1.10 Hospodárstvo
V súčasnosti sa obyvatelia najviac zamestnávajú v Banskej Bystrici, Slovenskej Ľupči
,Podbrezovej, Ľubietovej. Na pôde hospodári Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča. Väčšinu
lesov obhospodarujú Lesy SR, št. podnik Slovenská Ľupča, Urbárske pozemkové spoločenstvo
Lučatín a pasienky s lúkami spravuje Pasienkové pozemkové spoločenstvo Lučatín.
1.11 Súčasná situácia v obci
Lučatín je malá, ale perspektívne sa rozvíjajúca obec, k čomu prispieva jej výhodná poloha
v blízkosti Banskej Bystrice. Obec poskytuje pokojné prostredie pre bývanie obklopené prírodou.
V Obci sa rekonštruujú staršie domy, pokračuje však i výstavba nových rodinných domov.

1.12 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.
Starosta obce: Ing. Pavel Kováč
Zástupca starostu obce :Silvia Jackuliaková
Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Paličková
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Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov :
-

Silvia Jackuliaková

-

Ján Kubiš

-

Dana Lichá

-

Lukáš Šišiak

-

Monika Zemanová

-

Pri Obecnom zastupiteľstve sú zriadené komisie, každý poslanec obecného zastupiteľstva je
súčasne aj predsedom komisie zriadenej pri OZ.

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 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol Rozpočet obce na rok2021.
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 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený v zmysle platnej legislatívy v rámci
mimoriadnej situácie ako schodkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, vyrovnanie rozpočtu
bolo schválené finančnými operáciami z prebytkov hospodárenia Obce min. rokov.
Po schválených úpravách bol bežný Rozpočet schválený ako prebytkový, taktiež aj celkový
Rozpočet - s prebytkom 33 409,66 €. Kapitálový rozpočet bol po úpravách schválený ako
schodkový so schodkom vo výške 2700,- Eur.
Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 8.12.2020 uznesením č.43/2020 .
Rozpočet Obce na rok 2021 bol upravený Rozpočtovými opatreniami:
- v súlade s uznesením OZ č.40/2021 zo dňa 7.12.2021 a
- Rozpočtovými opatreniami k 31.12.2021 v súlade s uznesením č. 68/2019.
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Rozpočet obce k 31.12.2021
Rozpočet po
Schválený

poslednej

rozpočet

zmene

Príjmy celkom

521 196

354 681,54

298 446

343 899,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

83 000

Finančné operácie

139 750

10 782,54

Výdavky celkom

521 196

321 271,88

Bežné výdavky

320 196

318 571,88

Kapitálové výdavky

118 000

2 700,00

z toho :

Finančné operácie

83 000

Rozpočtové hospodárenie obce

0

33 409,66

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

359 816,08

101

2021 po poslednej zmene
354 681,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov 354 681,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
359 816,08 EUR, čo predstavuje 101% plnenie. Pokles príjmov bol najmä v oblasti kapitálových
príjmov a

finančných transakcií ,ktoré neboli čerpané z dôvodu

neukončenia realizácie

investičných akcií. V súvislosti s mimoriadnym stavom vyhláseným v súvislosti s celosvetovou
pandémiou spôsobenou Corona vírusom Covid-19 boli poskytnuté dotácie najmä v súvislosti so
zabezpečovaním dezinfekcie priestorov Obce, testovania obyvateľov a zamestnancov Obce.
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A. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

349 033,54

101

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

266 282,71

101

2021 po poslednej zmene
343 899,00

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
262 431

-Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Príjem z výnosu dane z príjmov poukázanej samospráve bol vo výške 228 535,95 EUR, čo
predstavuje naplnenie rozpočtu po úprave na 102 %.
-Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021v sume 21 630,38 EUR. Príjmy
dane z pozemkov boli v sume 17 516,65 EUR, príjmy dane zo stavieb boli vo výške 4 113,73 EUR
.
-Daň za psa 875,82 EUR
-Daň za ubytovanie

361,02EUR

-Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 879,54 EUR
Vzhľadom na výšku daňových pohľadávok k 31.12.2021 možno konštatovať ,že výber daní
a poplatkov v Obci je na úrovni takmer 100%.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

21 335,93

106

2021 po poslednej zmene
20 053,10
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-Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.
Príjem bol rozpočtovaný vo výške 345,-EUR, skutočný príjem k 31.12.2021 je v sume 777,05 EUR.
Ide o príjmy z prenajatých pozemkov a objektov ,vyšší príjem najmä z prenájmu priestorov pri
celoplošnom testovaní obyvateľov.
-Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 485,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021v sume 2 630,-EUR .
Cintorínske poplatky: rozpočet 100,- EUR, skutočný príjem bol 36,- EUR. Po úprave nájomných
zmlúv uzatváraných

od roku 2020 na 10 rokov je príjem v priebehu dekády len z novo

uzatvorených nájomných zmlúv.
Ostatné poplatky a platby – poplatok za MŠ a ŠKD, za vyhlásenia v obecnom rozhlase, stravné
v školskom zariadení, zneč. ovzdušia a pod. – rozpočtované príjmy 13 610,- EUR , skutočné
príjmy k 31.12.2021 boli 14 379,78 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3 513,10

100

2021 po poslednej zmene
3 513,10

Rozpočet iných nedaňových príjmov bol upravený na sumu 3 513,10 EUR, skutočný príjem bol
vo výške 3 513,10 EUR- jednalo sa o vratky a dobropisy- preplatky energií z vyúčtovaní za rok
2020.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov61 414,90 EUR bol skutočný príjem vo výške 100% teda
61 414,90 EUR v štruktúre:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

31 790

MV SR

272

Učebnice ZŠ

MV SR

346

Vzdelávacie poukazy
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Prenesený výkon- ZŠ

MV SR

239,38

Prenesený výkon Reg.obyvateľov

MV SR

65,27

Prenesený výkon ŽP

MV SR

1 168

Prenesený výkon MŠ-predš.vých.

MV SR

28,77

Prenesený výkon CDaPK

MV SR

3123,30

UPSVaR

2 183

ZŠ ,MŠ-strava HmN,strav.návyky

UPSVaR

4 181,18

Opatrenia v oblasti zamestnanosti

DPO SR

3000

MDVaRR

863

Sčítanie domov a bytov

Dotácia pre DHZ
Prenesený výkon-Spol. stav. úrad

Covid-19 a ostatné

11 955

Opatrenia-Covid- 19

VUC

1 100

Obec-Deň Obce

Pontis

1 100

MŠ- Dopravné ihrisko

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

B. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2021 po poslednej zmene
0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,- EUR
.

C. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2021 po poslednej zmene
10 782,54

10 782,54

100

V roku 2021 boli rozpočtované príjmové finančné operácie v objeme 10 782,54 EUR čo je aj
skutočný príjem k 31.12.2021
Jedná sa o zdroje poskytnuté v roku 2020 na zamestnanosť 2021 a ich zapojenie do rozpočtu 2021.
Pôvodný rozpočet bol upravený z dôvodu prebiehajúcich realizácií investičných akcií
s predpokladom ich ukončenia v roku 2022.
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3. Rozbor Čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

289 219,47

90

2021 po poslednej zmene
321 271,88

Celkový Rozpočet výdavkov na rok 2021 bol schválený vo výške 321 271,88 EUR , skutočné
výdavky boli čerpané v sume 289 219,47 EUR.
Pandémia a mimoriadny stav vyhlásený od marca 2020 ovplyvnil aj v roku 2021 výšku ale aj
štruktúru výdavkov- a to najmä v oblasti investičnej a kultúrno spoločenskej. Naďalej bola osobitá
výučba a prevádzka školy a školských zariadení ale i samotného Obecného úradu, kde veľký dôraz
bol najmä na zabezpečenie opatrení pre nešírenie nákazy .
A. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

286 559,67

90

rok 2021 po poslednej
zmene
318 571,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 318 571,88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 286 559,67 EUR, práve z vyššie uvedených dôvodov.
Podrobný rozpis čerpania jednotlivých položiek rozpočtu tvorí prílohu Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 133 214,54EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021v sume
126 884,44EUR, čo je 95 % čerpanie. Patria sem všetky mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
starostu obce, hlavného kontrolóra,

pracovníkov školstva a

ostatných zamestnancov Obce.

Prostriedky obsahujú i odmeny vyplývajúce z Dodatku č.1 Vyššej KZ pre rok 2021- v súvislosti
s pandemickým obdobím –a ktorý je záväzný o. i. aj pre všetky samosprávy SR.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 52 325,33 EUR boli skutočne čerpané k 31.12.2021v sume 47 798,22
EUR.
Tovary a služby
Rozpočet na Tovary a služby bol vo výške 124 904,51EUR , jeho

skutočné čerpanie

k 31.12.2021bolo v sume 103 871,79 EUR, čo je 83 % .Ide o prevádzkové výdavky všetkých oblastí
obce , ako sú cestovné náhrady, energie, náklady na teplo, materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba, ostatné tovary a služby, kultúrne a športové aktivity Obce, ZŠ, MŠ, Školská jedáleň,
poistenie majetku, uskladnenie a odvoz odpadov a pod.
Bežné transfery a členské príspevky
Bežné transfery a členské príspevky boli rozpočtované v sume 8 127,5 EUR, skutočné čerpanie
k 31.12.2021 bolo v sume 8 005,22 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Obec nemá žiadne úvery, pôžičky ani finančné výpomoci. Keďže v roku 2021 neboli žiadne úvery
načerpané, úroky z úverov k 31.12.2021 sú 0 Eur.

B. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

2021 po poslednej zmene
2 700

2 659,80

99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov po úprave 2 700 EUR bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2021 v sume 2 659,80 EUR.
C. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

2021 po poslednej zmene
0

0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 0 EUR.
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4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
349 033,54

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

349 033,54

286 559,67

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

286 559,67

62 473,87

Bežný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy spolu

0

z toho : kapitálové príjmy obce

0

2 659,80

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

2 659,80

Kapitálový rozpočet -schodok

-2 659,80

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

59 814,07
300

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

59 514,07
10782,54

Výdavkové finančné operácie

0

10 782,54

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

359 816,08

VÝDAVKY SPOLU

289 219,47

Hospodárenie obce-Prebytok

70 596,61
300

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce-Prebytok

70 296,61

Obec v roku 2021 hospodárila s celkovým prebytkom rozpočtu 70 596,61 € upraveným na
sumu 70 296,61€ v zmysle príslušných ustanovení platného zákona o rozpočtových
pravidlách. Na základe uvedeného bude realizovaná tvorba rezervného fondu Obce vo výške
10% z upraveného prebytku hospodárenia t.j. 7 029,67 a tvorba peňažného fondu Obce
z hospodárenia roku 2021 v čiastke 63 266,94€.
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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 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 2021 sú vo výške 300 € -poskytnuté prostriedky
Nadácie PONTIS na dobudovanie DI MŠ, ktoré budú čerpané v r.2022.

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

20 211,46

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

6 931,62

rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :

0,00

- krytie schodku rozpočtu

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KS k 31.12.2021

27 143,08

Peňažné fondy Obce

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

62 792,43

Prírastky – tvorba-prebytok hosp. 2020

62 384,53

Úbytky - čerpanie na kap. výdavky 2021

0

KS k 31.12.2021

125 176,96
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

650,62

Prírastky –Tvorba SF- povinný prídel - 1,5

%

1 146,33

Úbytky - čerpanie SF

492,00

KS k 31.12.2021

1 304,95

Fond prevádzky, údržby a opráv – Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle
ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

696 206,12

714 548,14

Neobežný majetok spolu

509 976,5

468 447 ,19

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

406 752,50

365 223,19

Dlhodobý finančný majetok

103 224

103 224

185 568,38

245 320,10

1 773,71

1 205,89

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

3 532,77

721,08

180 261,90

243 393,13

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

661,24

780,85

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

696 206,12

714 548,14

Vlastné imanie

462 822,57

513 993,23

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

462 822,57

513 993,23

Záväzky

29 058,38

26 004,54

1986

1986

10 790,82

0

650,62

1 304,95

15 630,94

22 713,59

0

0

204 325,17

174 550,37

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Záväzky celkom

z toho v lehote

z toho po lehote

k 31.12.2021 v EUR

splatnosti

splatnosti

- dodávateľom

6 148,96

6 148,96

0,00

- zamestnancom

10 496,01

10 496,01

0,00

- poisťovniam

6 506,38

6 506,38

0,00

- daňovému úradu

1 204,22

1 204,22

0,00

- štátnemu rozpočtu

0

0

0,00

- bankám

0

0

0,00

- štátnym fondom

0

0

0,00

1 648,97

1 648,97

0,00

26 004,54

26 004,54

0,00

Druh záväzku

Druh záväzkov voči:

- ostatné záväzky a soc.fond
Záväzky spolu k 31.12.2021

- 17 -

Stav úverov k 31.12.2021
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce

0 EUR
0 EUR
0 EUR

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 poskytla Dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel v súlade s platným VZN-o dotáciách.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma poskytnutých

Suma skutočne

Rozdiel

finančných

použitých

(stĺ.2 - stĺ.3 )

prostriedkov

finančných
prostriedkov

-1-

-2-

-3-

-4-

TJ Mladosť Lučatín-prevádzkovú činnosť

4 000

4 000

0

TJ Mladosť Lučatín-prevádzkovú činnosť-

600

600

0

1 300

1 299,86

0,14

stolný tenis
DZH Lučatín-občianske združenie
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K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s platným VZN
o dotáciách ,rozdiel nevyčerpaných dotácií bol vrátený Obci.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
- Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :

Suma

Suma skutočne

Rozdiel

školstvo, matrika, ....

poskytnutých

použitých

(stĺ.3 - stĺ.4 )

- bežné výdavky

finančných

finančných

- kapitálové výdavky

prostriedkov

prostriedkov

-2-

-3-

-4-

-5-

MV SR

ZŠ – bežné výdavky

32 408

32 408

0

MV SR

MŠ – bežné výdavky

1 168

1 168

0,00

MV SR

SOBaD – bežné výdavky

3 123,30

3 123,30

0,00

MV SR

St.urad, CDaPK– bežné výdavkv

891,77

891,77

0,00

UPSVaR

Strav. návyky , HN strava, Šk.pomôcky

2 183

2 183

0

MV SR

REGOB- bežné výdavky, ŽP

304,65

304,65

0,00
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DPO SR

DHZ – bežné výdavky
Covid-dotácie

UPSVaR

Podpora zamestnanosti( 10 782,54

3000

3000

0,00

11 955

11 955

0

14 963,72

14 963,72

0

r.2020)
c) Finančné usporiadanie voči štátnym a ostatným fondom
Envirofond príspevok zúčt. v kapitole 11T2 vo výške 700,54€, čerpanie 700,54€ .
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec má 31.12.2021 usporiadané všetky finančné vzťahy k iným obciam.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec dostala v roku 2021 Dotáciu od VUC BB vo výške 1 100,-EUR na Deň Obce. Uvedený bežný
transfer bol k 31.12.2021 vyčerpaný a finančne usporiadaný.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Lučatín neuplatňuje zostavenie rozpočtu obce v programovej štruktúre.

13. Účtovný hospodársky výsledok .
Obec dosiahla za rok 2021 účtovný hospodársky výsledok -Zisk vo výške 51 170,66 Eur.

Vypracovala: Ing. Štefánia Trajteľová

Ing. Pavel Kováč
starosta obce
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