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Záverečný účet obce za rok 2018
1. 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. Obec dosiahla prebytkový
bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu kryla
prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu, ktoré do rozpočtu zapojila cez
príjmové finančné operácie.
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
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 21.2.2018 uznesením č. A/10/2018
- druhá zmena schválená dňa 25.4.2018 uznesením č. A/37/2018
- tretia zmena schválená dňa 27.6.2018 uznesením č. A/51/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2018 uznesením č. A/93/2018

338 000

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
413 207

323 850
4 150
10 000
338 000

349 600
29 901
33 706
413 207

283 317
33 096
21 587
0

326 404
65 001
21 802
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
413 207

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

387 737,08

93,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 413 207 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
387 737,08 EUR, čo predstavuje 93,84 % plnenie.
A. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
349 600

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

347 014,10

99,26

Z rozpočtovaných bežných príjmov 349 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
347 014,10 EUR, čo predstavuje 99,26 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
317 833

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

317 675,02

99,95

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 245 613 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 246 331,19 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,29 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 43 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 42 744,97 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 34 807,14 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 937,83 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
42 661,02 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 83,95 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 66,54 EUR.
Daň za psa 752,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 275,00 €.
Daň za jadrové zariadenia 12 548,94 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 15 022,92 €, z toho 228,90 € boli
nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2018 obec eviduje nedoplatky za komunálny odpad
v sume 30,00 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14 650

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

14 426,67

98,48
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 955 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 620,22 EUR, čo je
113,43 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 207,23
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 376,99 € EUR a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 36,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 695 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 806,45 EUR, čo je
90,83 % plnenie. Správne poplatky tvoria poplatky za overovanie, stav. povolenia, rybárske
lístky a pod. Iné poplatky predstavujú poplatky za MR, MŠ, stravné, úroky a pod.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
8 062

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

7 850,87

97,38

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 062 EUR, bol skutočný príjem vo výške
7 850,87 EUR, čo predstavuje 97,38 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek ako sú napríklad
elektrina a plyn, príjem z refundácie z OÚP a CO, predaj SN, príjem z poist. plnenia a vzdanie sa
predkupného práva .
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 9 055 EUR bol skutočný príjem vo výške 7 061,54 EUR,
čo predstavuje 77,98 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Úrad práce soc. vecí a rodiny
NSK
NSK
NSK
Plantex

Suma v EUR
1 250,41
609,00
88,81
360,43
726,73
1 200,00
1 300,00
1 508,80
17,36

Účel
Voľby
Výchovnovzdelávací proces
Starostlivosť o ŽP
Register obyvateľov a adries
§ 50+
Deň športu
Leto na Lúčnici
Cestovný ruch
Ovocie a šťavy MŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
B. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
29 901

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

29 900,88

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 29 901 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
29 900,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi kapitálové príjmy patria príjmy z predaja majetku – traktor s príslušenstvom, príjem
z predaja pozemku firme Bitcomp a kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu.
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Granty a transfery
Uvedené finančné prostriedky sme získali z projektu v oblasti programu rozvoja vidieka SR
2014-2020. Jedná sa o nenávratný finančný príspevok.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
PPA - EPFRV

Suma v EUR
26 720,88

Účel
Rekonštr. chodníka Martinová

C. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
33 706

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

10 822,10

32,11

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 33 706 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 10 822,10 EUR, čo predstavuje 32,11 % plnenie.
V roku 2018 boli použité:
- z predaja majetkových účastí právnickej osoby - nákup telefon
- príjem prostr. predch. roka – kamerový systém
- prostriedky predch. rokov – vyrovnanie rozpočtu

638,10 EUR
10 000,00 EUR
184,00 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
413 207

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

387 737,08

93,84

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 413 207 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 387 737,08 EUR, čo predstavuje 93,84 % čerpanie.
A. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
326 404

Skutočnosť k 31.12.2018

305 653,43

% čerpania

93,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 326 404 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
305 653,43 EUR, čo predstavuje 93,64 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 104 225 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
100 938,24 EUR, čo je 96,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
kontrolóra, ŠJ a pracovníkov materskej školy.
OcÚ
- rozpočet 75 625 EUR, skutočnosť 74 203,80 EUR
MŠ
- rozpočet 14 700 EUR, skutočnosť 13 489,33 EUR
ŠJ
- rozpočet 8 700 EUR, skutočnosť 8 640,67 EUR
Akt. prac. - rozpočet
0 EUR, skutočnosť
0,00 EUR
Kontrolór - rozpočet 5 200 EUR, skutočnosť 4 604,44 EUR
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 38 035 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 36 147,21
EUR, čo je 95,04 % čerpanie. Sú to odvody z miezd OcÚ, aktivačných pracovníkov, kontrolóra,
ŠJ, poslancov, DVP a pracovníkov materskej školy.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 167 654 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
156 147,34 EUR, 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, odmeny poslancov, DVP a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 14 730 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 037,09
EUR, čo predstavuje 74,93 % čerpanie. Sem patria príspevky subjektom VS, na členské
príspevky, prísp. cirkvi, spoločenským organizáciám a pod.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
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Z rozpočtovaných výdavkov 1 760 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1383,55
EUR, čo predstavuje 78,61 % čerpanie. Jedná sa o provízie a splácanie úrokov banke.
B. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
65 001

Skutočnosť k 31.12.2018
60 283,47

% čerpania
92,74

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 65 001 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 60 283,47 EUR, čo predstavuje 92,74 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia chodníka Martinová
Z rozpočtovaných 32 297 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 32 296,84 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b/ Kamerový systém v obci
Z rozpočtovaných 12 660 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 12 660,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c/ Mobilná klimatizácia 2 ks MŠ + 2 ks OcÚ
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 500,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
d/ Pomník padlých hrdinov
Z rozpočtovaných 4 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 800,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
e/ Rekonštrukcia DS Martinová - prístrešok
Z rozpočtovaných 7 695 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 978,00 EUR, čo
predstavuje 38,70 % čerpanie.
Z ostatných finančných prostriedkov boli zakúpené napr.: trampolína, zostava so šmýkalou,
plastové boxy na akumulátory, telefón, kontajnery na stavebný odpad, informačná vitrína
a Lúčnický anjel.
C. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
21 802

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

21 800,18

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21 802 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 21 800,18 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií bolo k 31.12.2018 na splácanie istiny
z prijatého úveru skutočné čerpanie v sume 9 156 EUR, na splácanie finančného prenájmu auta
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Renault 4 935,12 EUR, na splácanie finančného prenájmu pracovného ramena k autu MUVO
7 494,96 EUR a splátka fin. prenájmu za telefón 214,10 EUR.
D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

347 014,10

z toho : bežné príjmy obce

347 014,10

Bežné výdavky spolu

305 653,43

z toho : bežné výdavky obce

305 653,43

Bežný rozpočet

41 360,67
29 900,88

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

29 900,88

Kapitálové výdavky spolu

60 283,47

z toho : kapitálové výdavky obce

60 283,47

Kapitálový rozpočet

-30 382,59
10 978,08
-209,12
10 768,96

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

10 822,10

Výdavkové finančné operácie

21 800,18

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-10 978,08
387 737,08
387 737,08
0,00

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00

Výsledok hospodárenia - prebytok rozpočtu v sume 10 978,08 EUR - zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za
obec Lúčnica nad Žitavou, sme upravili o sumu 209,12 € - stravné ŠJ. Výsledok hospodárenia –
prebytok rozpočtu navrhujeme použiť nasledovne:
- tvorba rezervného fondu

10 768,96 €

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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z nerozdelených VH minulých rokov
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
4 850,15
8 982,42
10 638,44
33 100,12
-

184,00
57 387,13

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,50
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
130,12
1 345,32
878,94
150,00
195,50
251,00

%

Peňažná analýza:
- zostatok k 31.12.2018 - pokladňa /211/
- zostatok k 31.12.2018 – účty /221/
Spolu:
V tom:
- rezervný fond k 31.12.2018
- sociálny fond k 31.12.2018
- účet ŠJ k 31.12.2018
- HV 2018
Spolu:

341,25 €
68 274,96 €
68 616,21 €
57 387,13 €
251,00 €
209,12 €
10 768,96 €
68 616,21 €

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

ZS k 1.1.2018 v EUR
1 983 698,49
1 898 100,19

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 929 430,46
1 853 231,05

1 722 219,18
175 881,01
83 695,11

1 677 350,04
175 881,01
74 817,22

38,70

25,49
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

4 305,76
79 350,65

5 267,52
69 524,21

1 903,19

1 382,19

ZS k 1.1.2018 v EUR
1 983 698,49
1 043 181,39

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 929 430,46
1 050 150,41

1 043 181,39
113 123,32

1 050 150,41
91 407,13

840,00

850,00

130,12
57 217,20
54 936,00
827 393,78

675,00
44 102,13
45 780,00
787 872,92

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
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 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

197,00
5 976,39
3 963,40
842,41

197,00
5 976,39
3 963,40
842,41

45 780,00

45 780,00

33 797,93
90 557,13

33 797,93
90 557,13

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka
Slovensko

Účel

Univerzálny –
Dom smútku

Výška
poskytnutého
úveru

109 872,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

9 156,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

1 025,53

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

45 780,00

r. 2024

Rok

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere - Dexia Komunál univerzálny úver . Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Ostatné záväzky sú
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záväzky z rezerv, zo SF, nevyfakturované dodávky a záväzky z nájmu – za telefón, pracovné
rameno k autu MUVO a osobný automobil Renault.
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.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2017:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
262 986,37 EUR
Spolu
262 986,37 EUR
- z toho 60 %
157 791,82 EUR
- z toho 25 %
65 746,59 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok finančného prenájmu za auto
- zostatok finančného prenájmu za pracovné rameno
- zostatok finančného prenájmu za telefón
SPOLU celková suma dlhu obce

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

45 780,00 EUR
12 337,80 EUR
17 488,24 EUR
424,00 EUR
76 030,04 EUR
§ 17 ods.6 písm. a)

76 030,04
262 986,37
28,91 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

22 825,71
262 986,37
11,52 %
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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma poskytnutých
finančných

Suma skutočne
použitých

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

12

- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

-2-

finančných
prostriedkov
-3-

1 200,00
600,00
1 200,00
1 200,00
700,00
500,00
1 000,00
-

1 200,00
600,00
1 200,00
1 200,00
700,00
500,00
1 000,00
-

prostriedkov

Farský úrad – bežné výdavky
Chotáre Žitavy – bežné výdavky
Jednota dôchodcov Slovenska – bežné výdav.
NAŠA LÚČNICA – bežné výdavky
Slovenský skauting – bežné výdavky
Slovenský poľovnícky zväz – bežné výdav.
Združenie vinohradníkov – bežné výdavky
Telovýchovná jednota – bežné výdavky

-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2011
o dotáciách. Žiadna z organizácií nemala nevyčerpané prostriedky, ktoré by bolo treba poukázať
na účet obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

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-

MV SR
OÚ Nitra
OÚ Nitra
OÚ Nitra
OÚ Nitra
ÚPSVaR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Hlásenie pobytu obč. a RO - BV
Starostlivosť o ŽP - BV
Výchovnovzdelávací proces - BV
Voľby - BV
CO - BV
Mzdy aktivační - § 50+ - BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

360,43
88,81
609,00
1 250,41
99,32
726,73

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

360,43
88,81
609,00
1 250,41
99,32
726,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-5-
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Nitra
MV SR

Kamerový systém v obci z r. 2017-KV

10 000,00

10 000,00

0,00

Obec mala v roku 2017 pridelené finančné prostriedky v oblasti prevencie kriminality ,,
Kamerový systém v obci Lúčnica nad Žitavou“ v sume 10 000 EUR, ktoré neboli v roku
2017 čerpané. Uvedené finančné prostriedky boli presunuté do r. 2018 v ktorom boli
použité.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

-1EPFRV

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

-3-

Rekonštrukcia chodníka Mart.-KV

26 720,88

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

26 720,88

0,00

-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ

-1-

NSK Nitra
NSK Nitra
NSK Nitra

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Deň športu
Prop. materiály obce
Leto na Lúčnici

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1 200,00
1 508,80
1 300,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 200,00
1 508,80
1 300,00

0,00
0,00
0,00

-5-

12.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Lúčnica nad Žitavou nemá schválený programový rozpočet.
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