Obecný úrad v Lúčnici nad Žitavou
951 88 Lúčnica nad Žitavou č. 230

Individuálna výročná správa
za rok 2018

V Lúčnici nad Žitavou, jún 2019
Spracovala: Helena Somorová, samost. odb. ref.
Predkladá: RNDr. Ivan Michna, starosta obce
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1. Základná charakteristika obce Lúčnica nad Žitavou
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Geografické údaje
Geografická poloha obce: na Žitavskej pahorkatine, na nive a terase rieky Žitava
Susedné mestá a obce: Michal n/Žit., Melek, Žitavce, Vráble
Celková rozloha obce: 1210 ha
Nadmorská výška: 137 m n. m
Demografické údaje
Počet obyvateľov: 950
Národnostná štruktúra: slovenská (98,3 %), maďarská (1 %), ostatné (0,7 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímsko-katolícka
Vývoj počtu obyvateľov: r. 2007 – 924, r. 2010 – 935, r. 2011 – 876, r. 2012 - 905, r. 2013 –
935, r. 2014 – 950, r. 2017 - 954
Ekonomické údaje
Nezamestnanosť /okres Nitra/ : do 2,26 %
Dlhodobo evidovaní nezamestnaní v obci: 6
Symboly obce
Erb obce: jeho atribútom je v modrom štíte striebornými ratolesťami plytko ovenčený zlatý
bezostý klas sprevádzaný dvoma rovnakými sklonenými odvrátenými lemešmi – to všetko
prevýšené zlato odetým ramenom držiacim striebornú šabľu so zlatou rukoväťou
Vlajka obce: pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/8), žltej (1/8),
modrej (2/8), žltej (1/8), bielej (2/8)
Pečať obce: v pečatnom poli sú symboly erbu obce
Logo obce

História obce
Po prvýkrát sa obec spomína ako Vajk v roku 1113, druhá písomná zmienka je z roku 1247,
tretia písomná zmienka v roku 1264. Obec bola pomenovaná v roku 1960 zlúčením dvoch
obcí Vajka nad Žitavou a Martinová. Pri hľadaní nového mena obce sa zohľadnili názvy
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odľahlých lúk miestneho Jednotného roľníckeho družstva a meno svetoznámeho folklórneho
súboru Lúčnica.
Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomúckeho
Kaplnka na cintoríne – mauzóleum rodiny Boronkayovcov
Božia muka – Pri Studničke
Významné osobnosti obce
Ing. Štefan Nosáľ, umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Lúčnica – od r.2007
čestný občan Lúčnice nad Žitavou
Prof. RNDr. Tibor Šalát, matematik pedagóg – od r. 1996 čestný občan Lúčnice nad Žitavou
Ľudovít Hlaváč, AFIAP, redaktor, publicista
JUDr. Severín Zrubec, verejný pracovník, básnik, filatelista
Štefan Eskúdt , v roku 2009 uplietol z vŕbového prútia snehuliaka vysokého 4,5 m, ktorý je
zapísaný v Guinessovej knihe svetových rekordov
Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola so ŠJ v Lúčnici nad Žitavou
- Základné školy vo Vrábľoch
Vzhľadom na nízky počet detí bola ZŠ v Lúčnici nad Žitavou k 30.6.2011 zrušená.
Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Poliklinika Vráble
- Nemocnica Zlaté Moravce a Nitra
- Obvodný lekár a odborní lekári v zdravotníckych zariadeniach
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať podľa potreby obyvateľov obce.
Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje: zamestnanci obce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na opateru prestárlych občanov Lúčnice nad Žitavou.
Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
Obecný úrad v spolupráci s Lúčnica s.r.o.
Spoločenské organizácie
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude rozvíjať v spolupráci so spoločenskými organizáciami.
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Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Gastro Kosi, Branislav Kosiba – stravovanie Lúčnica nad Žitavou
BISTRO Vajka – Lúčnica nad Žitavou
Lúčnica spol. s.r.o.
Projekta Helena Sárazová Lúčnica nad Žitavou
Stavebniny M+M Lúčnica nad Žitavou
AUTO – BAL s.r.o. Lúčnica nad Žitavou
VÍNO Baláži Lúčnica nad Žitavou
EKONOM LM, s.r.o. Lúčnica nad Žitavou
ALLA PUB Lúčnica nad Žitavou
Autoagroslužby Lúčnica nad Žitavou
Miloš Uhrin, Lúčnica nad Žitavou
BEMISTAV, s.r.o., Milan Betka, Lúčnica nad Žitavou
Erik Somor, Lúčnica nad Žitavou
Záhradníctvo ANEMONKA
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na rozvoj priemyslu a služieb.
Organizačná štruktúra obce
Obecný úrad: Lúčnica nad Žitavou č. 230, 951 88
Starosta obce: RNDr. Ivan Michna
Zástupca starostu obce: Ing. Ľubica Machatová do 26.11.2018
od 27.11.2018 Alena Maďarová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marián Koprda
Pracovníci OcÚ: Alena Rapková
Helena Somorová
Erika Knoteková
Zbignev Sobieszczánsky do 30.6.2018
Peter Valach od 1.7.2018
Obecné zastupiteľstvo do 26.11.2018: Stanislav Drapák
Bc. Jozef Kéry
Alena Maďarová
Ing. Ľubica Machatová
Ing. Juraj Machata
Ivana Sádovská
Milan Vojtek
Obecné zastupiteľstvo od 27.11.2018: Ing. Katarína Bogyóová
Mgr. Richard Galambiovský
Jozef Hodrušský
Alena Maďarová
Ing. Juraj Machata
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Ing. Peter Valent
Renáta Vojteková
Komisie : - finančná a majetková
 životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy a VP
 školstva, kultúry, športu a mládeže
 sociálna, zdravotná a seniorov
 na ochranu verejného záujmu

2. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na roky 2018
– 2020.
Obec si rozpočet na rok 2018 zostavila 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. A/86/2017 .
Bol upravený štyrikrát:
- úprava schválená dňa 22.02.2018 uznesením č. A/10/2018
- úprava schválená dňa 25.04.2018 uznesením č. A/37/2018
- úprava schválená dňa 27.06.2018 uznesením č. A/51/2018
- úprava schválená dňa 11.12.2018 uznesením č. A/93/2018
Po úprave bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2018
Rozpočet obce v €:

Príjmy celkom

413 207

Výdavky celkom

413 207

Hospodárenie obce

-
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3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Príjmy
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu:

Rozpočet
k 31.12.2018
349 600,00
29 901,00
33 706,00
413 207,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
347 014,10
29 900,88
10 822,10
387 737,08

% plnenia
99,26
100,00
32,11
93,84

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 245 613,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 246 331,19,- €, čo predstavuje plnenie
na 100,29 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 43 320 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 42 744,97 €, čo je
98,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 34 807,14 €, dane zo stavieb boli vo
výške 7 937,83 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 66,54 €
c/ Daň za psa 752,00 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 275,00 €
e) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 12 548,94 €
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad činí 15 022,92 €
Nedoplatok za komunálny odpad k 31.12.2018 je 30,00 €
1) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :
a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 955,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 5 620,22 €, čo je
113,43 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3 207,23 €, príjem
z prenajatých budov, priestorov, objektov, strojov a zariadení vo výške 2 412,99 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky :
Z rozpočtovaných 9 695,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 8 806,45 € , čo je
90,83 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, vyhl. v MR , platby za MŠ,
stravné a úroky.
1) Bežné príjmy – ostatné príjmy :
Z rozpočtovaných 8 062,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 7 850,87 € , čo
predstavuje 97,38 % plnenie.
Ostatné príjmy tvoria vratky elektriny, plynu, predaj SN, príjem z poistného plnenia, príjem
z refundácie, vzdanie sa predkupného práva a atď.
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1/ Bežné príjmy – transfery:
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Rozpočet na rok 2018 – transfery - 7 061,54 €
P.č
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Poskytovateľ

Suma v €

KÚŽP Nitra
Obvodný úrad Nitra
Krajský školský úrad Nitra
Obvodný úrad Nitra
NSK
NSK
NSK
Úrad práce soc .vecí a rod.
Plantex
Spolu:

88,81
1 250,41
609,00
360,43
1 200,00
1 300,00
1 508,80
726,73
17,36
7 061,54

Účel
Starostlivosť o život. prostredie
Voľby 2018
Na vých. vzdelávací proces MŠ
Register obyvateľov a adries
Deň športu
Leto na Lúčnici
Cestovný ruch
Dlhodobo nezamestnaní § 50+
Ovocie MŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom
2) Kapitálové príjmy :
Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja majetku - traktor s príslušenstvom 3 150,00 €,
predaj pozemku firme Bitcomp 30,00 € a kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu na
rekonštrukciu chodníka v Martinovej v sume 26 720,88 €.
3/ Príjmové finančné operácie :
V roku 2017 sme prijali kapitálový transfer zo ŠR, vo výške 10 000,00 € - príjem na
kamerové systémy v obci. Nakoľko v roku 2017 projekt pre nedostatok času nebol
realizovaný, uvedené finančné prostriedky boli presunuté do roka 2018 a formou finančných
operácií boli zapojené do rozpočtu v roku 2018. Ďalej to boli prostriedky z predaja
majetkových účastí PO – nákup telefónu 638,10 € a prostriedky predchádzajúcich rokov na
vyrovnanie rozdielu medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami 184,00 €.

4. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu:

Rozpočet
k 31.12.2018
326 404,00
65 001,00
21 802,00
413 207,00
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Skutočnosť
k 31.12.2018
305 653,43
60 283,47
21 800,18
387 737,08

% plnenia
93,64
92,74
99,99
93,84

1/ Bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /sk. výdavkov 610/
CO
Z rozpočtovaných 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 99,32 €, čo je 99,32 %
čerpanie. Sú to refundované prostriedky z OÚ Nitra pre skladníka CO.
OcÚ
Z rozpočtovaných 80 725,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 78 708,92,- €, čo
je 97,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, zamestnanca VPP § 50+ a kontrolóra obce.
MŠ
Z rozpočtovaných 14 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 13 489,33 €, čo
je 91,76 % čerpanie. Z týchto finančných prostriedkov boli hradené mzdy pracovníkov MŠ.
ŠJ
Z rozpočtovaných 8 700,00 € je skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 8 640,67 €, čo
predstavuje 99,32 % čerpanie. Sú to mzdy pracovníkov školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní /620/
Z rozpočtovaných 38 035,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 vo výške 36 147,21,- €,
čo je 95,04 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
b) Tovary a služby /630/
Z rozpočtovaných 167 654,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 vo výške 156 147,34 €,
čo je 93,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby. Najvýznamnejšie položky sú :
Elektrina OcÚ, DS, ZŠ, OcÚ Martinová, obchod Martinová a prečerpávačky 6 302,63 €
Elektrina VO
5 614,96 €
Elektrina MŠ
1 325,56 €
Plyn MŠ
9 155,35 €
Plyn OcÚ, ZŠ, obchod Martinová
15 909,18 €
Špeciálne služby /Realiz. VO, geodetické práce, vyprac. Žiadostí, projekt
BRKO, technický dozor stavba /
20 248,58 €
Stravovanie
6 914,06 €
Údržba /Spev. plocha OcÚ Martinová, Údržba DS Martinová, dezinfekcia
chlad. boxov DS Lúčnica a Martinová/
11 763,41 €
Mzdy poslancov OZ
1 546,49 €
Voľby 2017
1 250,41 €
Všeobecný materiál /Orientačný systém/
4 689,97 €
Všeobecné služby / Osadenie orient. systému /
5 198,13 €
Údržba VZ / Štiepkovanie drevnej hmoty/
7 856,83 €
Vývoz TKO
16 705,88 €
c) Bežné transfery /640/
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Z rozpočtovaných 14 730,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 vo výške 11 037,09 €, čo
predstavuje 74,93 % čerpanie. Táto položka obsahuje transfery na nemocenské dávky, členské
príspevky, príspevky na stravu a príspevky pre spoločenské organizácie.
e) Splácanie úrokov a provízie /650/
Z rozpočtovaných 1 760,00,- € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1 383,55,- €,
čo predstavuje 78,61 % čerpanie. Sú to splácané provízie a úroky z úverov pre Prima banku
Slovensko.
2) Kapitálové výdavky :
a/ Správa obce
Ide o nasledovné kapitálové výdavky :
- nákup prevádzkových strojov a zariadení
Lúčnický anjel
Informačná vitrína
Boxy na odpad
Kamerový systém
Telefón
Kontajner na stavebný odpad 2 ks
Prenosná klimatizácia
- realizácia nových stavieb
Pomník padlých
- rekonštrukcia a modernizácia
Rekonštrukcia prístrešku DS Martinová

400,00 €
538,00 €
748,93 €
12 660,00 €
638,10 €
2 700,00 €
750,00 €
4 800,00 €
2 978,00 €

b/ Rekreačné a šport. služby
Ide o nasledovné kapitálové výdavky:
- nákup strojov a zariadení – trampolína a veža so šmýk.

1 023,60 €

c/ Pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ide o nasledovné kapitálové výdavky:
- nákup strojov a zar. – prenosná klimatizácia

750,00 €

d/ Cestná doprava
- rekonštrukcia a modernizácia – rek. chodníka Martinová

32 296,84 €

3/ Finančné operácie:
Vo finančných operáciách bol rozpočet 21 802,- €, skutočnosť 21 800,18 € ,čo predstavovalo
finančné prostriedky na splácanie dlhodobého úveru vo výške 9 156,- €, splácanie finančného
prenájmu auta Renault v sume 7 494,96 €, splácanie finančného prenájmu za telefón vo výške
214,10 € a splácanie finančného prenájmu pracovného ramena k autu MUVO v sume
4 935,12 €.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018
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Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel

347 014,10
305 653,43
41 360,67

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel

29 900,88
60 283,47
- 30 382,59

Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami, po vylúčení finančných
prostriedkov na stravné v ŠJ 209,12 €, je prebytok 10 768,96 €.

Výsledok hospodárenia medzi účtami účtovnej triedy 5 náklady a 6 výnosy je zisk 7 324,05 €.

6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

1 898 100,19

1 853 231,05

1 722 219,18

1 677 350,04

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

175 881,01

175 881,01

Obežný majetok spolu

83 695,11

74 817,22

z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok

38,70

25,49

4 305,76

5 267,52

79 350,65

69 524,21

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

SPOLU

1 903,19

1 382,19

1 983 698,49

1 929 430,46

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

1 043 181,39

1 050 150,41

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

11

z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky

1 043 181,39

1 050 150,41

113 123,32

91 407,13

z toho : Rezervy

840,00

850,00

Dlhodobé záväzky

130,12

675,00

Krátkodobé záväzky

57 217,20

44 102,13

Bankové úvery dlhodobé

54 936,00

45 780,00

Bežné bankové úvery
Časové rozlíšenie

SPOLU

0,00

0,00

827 393,78

787 872,92

1 983 698,49

1 929 430,46

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom /neuhr. FA/ /321/
- voči zamestnancom /331/
- voči inšt. soc.zabez. a ZP /336/
- voči DÚ /342/
- nevyfakturované dodávky /326/
- prijaté preddavky /324/
- krátkodobé rezervy / 323/
- záväzky zo SF /472/
- dlhodobý úver /461/
- záväzky z nájmu /474/
- ostatné dlhodobé záv. /479/

197,00 €
5 976,39 €
3 963,40 €
842,41 €
3 217,36 €
79,53 €
850,00 €
251,00 €
45 780,00 €
29 826,04 €
424,00 €

RNDr. Ivan Michna
starosta obce

V Lúčnici nad Žitavou, 11.6.2019
Vypracovala: Helena Somorová
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