KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ
SPRÁVA
OBCE LUČIVNÁ ZA ROK 2016

Stanislav Gavalier
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania!
Výročná správa je najmä ekonomickým obrazom finančnej situácia a stability obce za
uplynulé obdobie, ale dozviete sa z nej aj mnohé iné skutočnosti, či už o obyvateľstve,
histórii ale aj dianí v obci počas roku 2016.
V roku 2016 bola dokončená posledná časť chodníka na miestnom cintoríne
a vybudoval sa nový chodník pred budovou obecného úradu. Povodie Bodrogu a Hornádu
zregulovalo potok v našej obci, ktorý sa v tejto časti pravidelne vybrežoval. Priaznivci športu
sa podieľali na dokončení tribúny na futbalovom ihrisku. Ihrisko dostalo aj zo severnej strany
nové oplotenie. Na hasičskej zbrojnici bola vymenená garážová brána a pribudla nová –
menšia brána pre protipovodňový vozík. Počas roka sa intenzívne pracovalo na korekcii
textov do monografie obce Lučivná. Zamestnávali sme občanov na projekty prostredníctvom
Úradu práce. Títo počas roka zabezpečovali čistotu verejných priestranstiev, kosenie parku,
cintorínov a ostatných zelených plôch obce ale aj

údržby a opravy obecných budov.

Pokračovalo vydávanie Lučivjanských noviniek dvakrát ročne.

Stanislav Gavalier
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Lučivná
Sídlo: Obecný úrad Lučivná, 059 31 Hlavná 208/33 059 31 Lučivná
IČO: 00326356
Štatutárny orgán obce: Stanislav Gavalier, starosta obce
Telefón: 0527754133
Mail: starosta@lucivna.sk
Webová stránka: www.lucivna.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Stanislav Gavalier, starosta obce
Zástupca starostu obce: Mgr. Henrieta Papcunová
Hlavný kontrolór obce: Bc. Gabriela Skokanová
Obecné zastupiteľstvo: Peter Belicza, Branislav Diabelko, Jozef Fronc, Martina Mlynská,
Emília Miškovská, Mgr. Henrieta Papcunová, Ing. Rastislav Šuliga,
Komisie: stavebná komisia, komisia mládeže kultúry a športu, sociálna komisia, komisia
verejného poriadku,
Obecný úrad: Ing. Monika Kičáková, Anna Lukáčová, Jarmila Šišitková
Rozpočtová organizácia obce
Základná škola s materskou školou Lučivná, Školská 75, 05931 Lučivná, riaditeľka Mgr.
Stanislava Očenášová 052/7754134, 7754135 zslucivna@gmail.com
4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Plniť úlohy plynúce zo zákona 369/1990 Zb.
Vízie obce: Moderná, funkčná a prosperujúca obec pod Tatrami
Ciele obce: Udržiavanie existujúcej infraštruktúry, budovanie novej, príprava na IBV
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
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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.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Lučivná sa nachádza v západnej časti Popradskej kotliny, ktorú z jednej časti lemuje
scenéria štítov Vysokých Tatier a z druhej strany oblý končiar Kráľovej hole patriacej
k Nízkym Tatrám. Jej členitý chotár leží na hranici Spiša a Liptova. V minulosti tu
prechádzala významá obchodná cesta z Považia, ktorá a napájala pri Poprade na staré
dieľkové cesty vedúce povodím Hornádu a Popradu, zabezpečujúce obchodný kontakt so
Stredomorím a Baltom, ale i smerom na východ. Práve táto poloha obce významnou mierou
ovplyvňovala jej vývoj prakticky do súčasnosti.
Susedné mestá a obce :
Zo západnej strany obec hraničí s katastrom obce Štrba, plynulo prechádza cez hranicu so
Šuňavou, Spišským Bystrím, Svitom. Zo severnej strany sú to Mengusovce. Celková rozloha
obce : 1800 ha.
Nadmorská výška : 750 m
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 991
Národnostná štruktúra : slovenská
Vývoj počtu obyvateľov :
Prehľad o pohybe obyvateľov v obci Lučivná k za rok 2016
Počet občanov s trvalým pobytom v obci Lučivná
Počet prisťahovaní:
8
Počet odsťahovaní:
16
Počet narodení:
9
Počet úmrtí:
11
Vývoj počtu obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2016
991
Počet obyvateľov k 31.12.2015
1001
Počet obyvateľov k 31.12.2014
999
Počet obyvateľov k 31.12.2013
989
Počet obyvateľov k 31.12.2012
989
Počet obyvateľov k 31.12.2011
979
5

Počet obyvateľov k 31.12.2010
Počet obyvateľov k 31.12.2009
Počet obyvateľov k 31.12.2008

980
978
981

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 10%
Nezamestnanosť v okrese : 9-12% v priebehu roku 2016
Vývoj nezamestnanosti :

Nezamestnanosť nemá prudké výkyvy, drží na hranici okolo 10%.

5.4 Symboly obce
Erb obce Lučivná:
V zelenom štíte strieborné rameno v striebornom, zlato lemovanom rukáve, držiace kolmo
zlatý kľúč.

Vlajka obce :
Vlajka obce
Vlajka obce Lučivná pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, žltej
a zelenej. Vlajka je ukončená troma cípmi.
5.5 História obce
Stopy po ľudských obydliach v okolí Lučivnej siahajú až do praveku. Hoci systematický
archeologický výskum tu robený nebol. Samotná existencia dvoch jaskýň v chotári Lučivnej
dáva archeológom a historikom možnosť predpodkladať v nich pobyt pravekého človeka.
Podobne tomu bolo aj v iných jaskyniach na Slovensku. Kopec týčiaci sa nad Lučivnou
zohral významnú úlohu tiež pri osídľovaní tohto územia Slovanmi, ktoré máme doložené
nálezmi v Popradskej kotline už v 8. storočí a potom hlavne z obdobia Veľkej Moravy t j.
z 9. storočia. Predpokladáme, že aj územie, resp. blízke okolie Lučivnej bolo osídlené
slovanským obyvateľstvom pred 13. storočím. Keďže v najstarších písomných dokladoch,
ktoré sa bezpečne týkajú Lučivnej sa vyskytuje obec pod slovanskými názvami Lutzina
Luchina, pre jazykovedcov poskytuje dve verzie výkladu jej pomenovaní. Prvou z nich
odvodenie od lúky, resp. lúčiny a druhou od lúča, resp. lučiva, od dreva bohatého na smolu,
ktorého triesky slúžili na svietenie či podpaľovanie. Neskoršia zmena názvu obce na Lučivná
dáva za pravdu druhej verzie. Pre druhú verziu hovorí aj skutočnosť, že v stredoveku boli
týmto názvom pomenované aj Lučivná hora a miestny potok. Predpokladáme, že koncom 13.
storočia sa tu stretli s pôvodným slovenským obyvateľstvom a vytvorili spoločnú obec, tak
ako tomu bolo aj inde na Spiši.
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5.6 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol z 19. storočia postavený na základoch gotického chrámu sv. Petra
a Pavla.

Evanjelický chrám bol postavený v roku 1815 v štýle klasicizmu. Jeho interiér je jednoduchý.
Nachádza sa v ňom obraz "Dobrý pastier" od známeho maliara Petra Michala Bohúňa.

Zemepánsky kaštiel stál v Lučivnej už začiatkom 17. storočia. V renesančnom slohu si ho dali
postaviť Tokóliovci. Neskôr bol viackrát prestavovaný, radikálnejšie v 19. storočí. Jeho
posledný majiteľ - rod Varádi Sakmári sa prejavoval vcelku ako mierny zemepán voči svojim
poddaným.
V súčasnosti slúži ako ubytovacie a stravovacie zariadenie.
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ku kaštieľu kedysi patril aj cintorín, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Je tu pochovaný rod
Sakmáry-Varadi.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou Lučivná. V školskom roku 2015/2016 navštevovalo základnú školu 23 detí,
materskú školu 21 detí. Na mimoškolské aktivity je zriadený Školský klub.
 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Obvodný lekár MUDr. Bajtoš, ktorý každý pondelok

v popoludňajších hodinách

ordinuje v budove Obecného úradu.
 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Súkromné Zariadenie

pre seniorov, kde je možné umiestniť aj občanov obce

Lučivná.
 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
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Kultúrno-spoločenské akcie v obci organizuje Obecný úrad v spolupráci so Základnou
školou v Lučivnej ( akcia pri pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Mikuláš, Deň detí, Deň
matiek)
 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Poskytovatelia služieb v obci:
- Kúpele Lučivná
- Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica
- Anna Kvaková, Potraviny Velička, Penzión Kamélia
- Emília Miškovská, Potraviny
- Hotel Lučivná, Kaštieľ Lučivná - ubytovacie a stravovacie služby
- Hotel Končistá – ubytovacie a stravovacie služby
- Domov sociálnych služieb Altrea
- Penzión Antilopa
- Ubytovanie M&M
- Penzión Lilian
- Penzión Marsim
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Poľnohospodárske družstvo Lučivná
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením

č.

90/2015 ako vyrovnaný vo výške 526 515,- eur a bol upravovaný:
Rozpočtovým opatrením OZ č. 1 zo dňa 11.3.2016 uznesením č. 5/2016, opatrením č. 2 OZ
uznesením č. 23/2016 zo dňa 10.6.2016, a rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3/2016.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 - výsledok hospodárenia

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2016 P R E B Y T O K
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Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
BEŽNÝ ROZPOČET - prebytok

576097,5
568312,91
7784,59
495221,93
360649,85
134572,08
80875,57

Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - schodok

5438
5438
5438

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácii
Výdavky z finančných operácii
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCII

75437,57
3642,35
3642,35
0

HOSPODÁRENIE OBCE - PREBYTOK

75437,57

Prebytok rozpočtu v sume 75437,57 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 75 437,57 eur.
7.2 Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
subjektivitou

s právnou

Rozpočet na
rok 2016
526515

Rozpočet
na rok 2017
523140

Rozpočet
na rok 2018
522925

515940
0
0
7000

515940
200
0
7000

515925
0
0
7000

Rozpočet na
rok 2016
526515

Rozpočet
na rok 2017
396677

Rozpočet
na rok 2018
395964

409130
0
0
117385

273292
6000
0
117385

272579
6000
0
117385

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú

jednotku a konsolidovaný celok
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8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2015
1167194,06

Skutočnosť
k 31.12. 2016
1203594

965972,42

1009034

8229

8229

Dlhodobý hmotný majetok

865838,53

822776,95

Dlhodobý finančný majetok

134966,47

134966,47

Obežný majetok spolu

158160,05

236638,28

1426,62

1454,26

0

0

4826

6913,65

151907,44

228270,37

0

0

Skutočnosť
k 31.12.2015
1176574,80

Skutočnosť
k 31.12.2016
1217854,11

1010424,83

967363,25

8229

8229

Dlhodobý hmotný majetok

867229,36

824167,78

Dlhodobý finančný majetok

134966,47

134966,47

Obežný majetok spolu

166020,51

249378,1

4826

6920,65

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

160875,78

242156,01

129,46

1112,76

Skutočnosť
k 31.12.2015
1167194,06

Skutočnosť
k 31.12.2016
1203594

910843,16

966452,54

910596,32

966452,54

1300

1300

186,25

71,82

25601,59

21320

229239,54

214449,64

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

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
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

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2015
1176574,80

Predpoklad
na rok 2016
1217854,11

910843,16

966502,17

32739,65

55659,01

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

328,88

370,15

34685,74

35232,15

229398,5

214449,64

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok k 31.12 2015

Zostatok k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4826

6913,65

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Zostatok k 31.12 2015

Zostatok k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4826

6920

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Zostatok k 31.12 2015

Zostatok k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

25601,59

21320

Záväzky po lehote splatnosti

186,25

71,82

Zostatok k 31.12 2015

Zostatok k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

34685,74

35232,15

Záväzky po lehote splatnosti

323,86

370,15

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2015

Názov
Náklady
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Skutočnosť
k 31.12.2016

50 – Spotrebované nákupy

51009,4

34679,26

51 – Služby

124767,78

156217,92

52 – Osobné náklady

157603,06

161131,05

1033,36

1584,18

59118,58

48527,78

63177,54

66812,61

918,54

1031,39

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

364589,17

447230,85

12198,39

9834,82

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

1

90

32,05

2360,16

66498,22

64014,86

-12473,35

56609,38

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospodársky výsledok /kladný, / v sume 56609,38 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady
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Skutočnosť
k 31.12 2016

50 – Spotrebované nákupy

73564,75

57146,89

51 – Služby

132438,09

165475,41

52 – Osobné náklady

260252,33

270544,75

1053,21

1630,09

59118,68

48527,78

1023,57

610,06

0

0

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

12617,64

10881,84

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

364589,17

447230,85

15127,12

15140,71

32,84

1376,68

122591,89

124873,92

-12473,35

55659,01

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a
transfery:
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Poskytovateľ

Účelové určenie grantu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Okresný úrad Prešov Školstvo bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

67966,92

67966,92

Okresný úrad Prešov Vzdelávacie poukazy

781

781

Okresný úrad Prešov Príspevok pre MŠ

868

868

Okresný úrad Prešov Príspevok pre SZP

1197

1197

176

176

Okresný úrad Prešov Odchodné

1432

1432

Okresný úrad Prešov Transfer pren. výk. ŠS ŽP

92,32

92,32

916,98

916,98

42,60

42,60

327,69

327,69

register adries

15,40

15,40

Stravné a školské pomôcky

2190

Okresný úrad Prešov Príspevok na učebnice

Ministerstvo

Transfer pren. výk.ŠS

dopravy

Stavebný poriadok
Úsek dopravy

Ministerstvo vnútra
ÚPSVaR

register obyvateľstva

v hmotnej núdzi
ÚPSVaR

2190

Rodinné prídavky

1693,44

1693,44

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu Športovému klubu Lučivná vo výške
3000 eur.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016 :
Dokončenie chodníka na cintoríne.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
V roku 2017 obec plánuje vybudovať niektorú z miestnych komunikácii.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nemá vedomosť o významných udalostiach, ktoré by predstavovali riziká pre
obec.

Vypracoval:

Schválil:

Ing. Monika Kičáková, ekonómka obce

Stanislav Gavalier, starosta obce

V Lučivnej dňa 6.9.2017

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
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