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1 Základná charakteristika obce Lučivná
Obec je samostatný územný celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje
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 významná
obchodná cesta z Považia, ktorá sa napájala pri Poprade na staré diaľkové 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 je vývoj prakticky do súčasnosti.
Leží v nadmorskej výške 750 m.
Susedné mestá a obce
Zo západnej strany obec hraničí s katastrom obce, plynulo prechádza cez hranicu so
Šuňavou, Spišským Bystrím, Svitom na západe. Zo severnej strany sú to Mengusovce. Celková
rozloha katastra je 1800 ha.

1.2 Demografické údaje
Prehľad o pohybe obyvateľov v obci Lučivná k 31.12.2012
Počet občanov s trvalým pobytom v obci Lučivná
Počet prisťahovaní:
Počet odsťahovaní:
Počet narodení:
Počet úmrtí:

989
21
6
12
8

Vývoj počtu obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2011
Počet obyvateľov k 31.12.2010
Počet obyvateľov k 31.12.2009
Počet obyvateľov k 31.12.2008
Počet obyvateľov k 31.12.2005

979
980
978
981
954
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1.3 Symboly obce
Erb obce Lučivná

Vlajka obce

V zelenom štíte strieborné rameno
v striebornom, zlato lemovanom rukáve,
držiace kolmo zlatý kľúč.

Vlajka obce Lučivná pozostáva zo
štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej,
bielej, žltej a zelenej. Vlajka je ukončená
troma cípmi.

1.4 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 predpokladať 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 slovanských 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 slovanským obyvateľstvom a vytvorili spoločnú obec,
tak ako tomu bolo aj inde na Spiši.
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1.5 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 kaštieľ 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 kaštiel 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.

1.6 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti je obec zriaďovateľom
jednej Základnej školy s materskou školou.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo základnú školu 35 žiakov a materskú školu 21 detí. Pri
základnej škole je zriadený školský klub a školská jedáleň.

1.7 Sociálne zabezpečenie
Opatrovateľskú službu v obci zabezpečuje obecný úrad. K 31. 12.2012 obec evidovala jednu
opatrovateľku.

1.8 Poskytovatelia služieb v obci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Anna Kvaková, Potraviny, Penzión Kamélia
Emília Miškovská, Potraviny
Hotel Lučivná, Kaštiel Lučivná - ubytovacie a stravovacie služby
Hotel Končistá – ubytovacie a stravovacie služby
Domov sociálnych služieb Altrea
Penzión Antilopa
Ubytovanie M&M
Penzión Lilian
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1.9 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór obce:

Stanislav Gavalier
Peter Belicza
Ing. Stanislav Novajovský

Obecné zastupiteľstvo pracovalo v zložení:
Belicza Peter
Mendroš Miroslav
Sedliačik Ľudovít
Skokan Jozef
Zuštiak Ján
Mgr. Henrieta Papcúnová
Ing. Rastislav Šuliga
V roku 2012 zasadlo obecné zastupiteľstvo 6x.

Komisie vytvorené pri OZ
Pri Obecnom zastupiteľstve v Lučivnej sú zriadené komisie:
• ochrany verejného poriadku
• kultúry, mládeže a školstva, športu a PO
• stavebná komisia
• sociálna komisia
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Je zložený z pracovníkov
obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné činnosti OZ a starostu obce, najmä písomnú
agendu. Je podateľňou a odosielateľom obecných písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné
písomnosti na rokovania OZ, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej samosprávy aj
správnych konaní, vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy.
Pracovníci obce zabezpečujú účtovné a finančné operácie s majetkom obce, finančnými
prostriedkami v bankách, inventarizácii majetku, účtovné, majetkové práva, ich ochranu, vydávajú
správne povolenia na verejné kultúrne a športové podujatia. Vyberajú správne poplatky a tiež
informujú o udalostiach
a aktualitách v miestnom rozhlase. Vykonávajú poštové
a telekomunikačné služby, správu administratívnych úkonov a ich zhotovovanie, povoľovanie
predajného času prevádzok v obci, výherných prístrojov, zvláštneho užívania verejných
priestranstiev a miestnych komunikácii, organizačné záležitosti, výkon rozhodnutí orgánov obecnej
samosprávy a informačné činnosti.
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Obec je správcom dane z nehnuteľnosti a ostatných miestnych poplatkov na území obce,
administratívnu správu cintorína, informačné služby v uvedenom rozsahu a prehľady o vlastníctve
príp. užívaní nehnuteľného majetku.
Samosprávu obce Lučivná vykonávajú obyvatelia prostredníctvom orgánov
hlasovaním obyvateľov obce verejným zhromaždením obyvateľov obce.

obce

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom. Zákonom č. 302/2001 bol
zriadený vyšší územný celok SR – samosprávny kraj. Obec Lučivná patrí do Prešovského
samosprávneho kraja, ktorý má sídlo v Prešove. Obec poskytuje samosprávnemu kraju na plnenie
jeho úloh údaje z evidencií, ktoré vedie, zasiela obci výtlačky nariadení, ktoré boli nimi prijaté.
K 31. 12.2012 mal Obecný úrad priemerný počet 5 zamestnancov.
V roku 2012 bolo uzatvorených 22 dohôd o vykonaní práce a 5 dohôd o pracovnej činnosti.
V rámci plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy obec vykonáva:
Sociálne služby
Sociálne pomoc občanom v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov – opatrovateľská služba. V obci máme jednu opatrovateľku
Územné plánovanie a stavebný poriadok
Obec Lučivná v rámci spoločného stavebného úradu má sídlo na Mestskom úrade vo Svite.
Hlavná činnosť:
• Vydávanie stavebného povolenia
• Vydávanie územných rozhodnutí
• Vydávanie kolaudačných rozhodnutí
• Drobné stavby
• Štátny stavebný dohľad
• Štátna správa na úseku miestnych komunikácii
Evidencia obyvateľov
• Overovanie listín a podpisov
• Vedenie evidencie občanov
Ochrana prírody a úsek vodného hospodárstva
• Činnosť ochrany prírody
• Vykonávanie štátnej správy v prvom stupni o veciach ochrany drevín
• Ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny
• Vydávanie rozhodnutí o výrube drevín
• Zabezpečenie úloha na úseku náhradnej výsadby
Činnosť na úseku vodného hospodárstva
• Vydávanie rybárskych lístkov
• Vydávanie povolení na niektoré činnosti
• Vydávanie súhlasu na stavby a zariadenia na ktoré nie j potrebné povolenie
• Určenie zátopových území
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
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• vydávanie súhlasného stanoviska k stavbe MZ
• vydávanie rozhodnutí na poplatok za znečisťovanie ovzdušia
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky.

Základná škola Lučivná
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Lučivná, Školská 75
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej 1.7.2002
jednotky

2 Rozpočet obce za rok 2012 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet
obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
•

k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce;

•

k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúc pre ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných predpisov, VZN mesta ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce:
•

podiely na daniach v správe štátu;

• dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovej organizácii zriadenej obcou.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením par. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Prioritou bolo vybudovanie jednej
miestnej komunikácie.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.2.2012
Upravený:
Rozpočtovým opatrenie č. 1, 2 zo dňa 18.5.2012 uznesením č. 90/2012
Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 zo dňa 17.8.2012 uznesením č. 107/2012
Rozpočtovým opatrením č. 4-6 zo dňa 21.9.2012 uznesením č. 115/2012
Rozpočtovým opatrením č. 7-18 vydané starostom obce 20.12.2013
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2.1 Plnenie rozpočtu v roku 2012

Položka
Príjmy celkom
z toho: bežné
školstvo
kapitálové
finančné operácie
Výdavky celkom vrátane školstva
z toho: bežné
v tom: školstvo
Kapitálové
finančné operácie
Rozdiel – HV (+/-) s finančnými
operáciami
Rozdiel – HV (+/-) bez finančných
operácií

Rozpočet na
r. 2012 po
zmenách
542140
522240
0
980
18920
542140

0

Skutočnosť
k 31.12.2012

%
plnenia

563751,90
554720,04
8051,86
980
0
553696,06
337709,50
131342,97
84643,59
0
10065,84

103,31

102

10055,84
3

Finančné prostriedky na bankových účtoch
účet
221
221
221
221
221
221
221
221

číslo účtu
1653360753/0200
25324562/0200
1782114153/0200
20150698/6500
8515479002/5600

VÚB Poprad
VÚB Poprad
VÚB Poprad
Poštová banka
Prima banka Poprad
SPOLU
VÚB Poprad
29409252053/0200
VÚB Poprad
2106809253/0200
VÚB Poprad
1453034558/0200
SPOLU
CELKOVÝ SÚČET

eur
16,96
9 199,91
41,17
434,94
362,86
10055,84
68 102,54
16 571,49
246,16
84920,19
94976,03

typ účtu
dotačný účet
základný účet
účet hmotnej núdze
bežný účet
bežný účet
rezervný účet
depozitný účet
sociálny účet

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond, ktorý pozostáva z prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Je vedený na osobitnom bankovom účte a o jeho použití rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. V roku 2012 obecné zastupiteľstvo schválilo prevod prostriedkov z RF vo výške
5200 eur. Prevod nebol zrealizovaný, nakoľko obec disponovala dostatočným množstvom
finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a kapitálové výdaje dofinancovala z nich
a zároveň mala obec aj kapitálový príjem z predaja pozemku.
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Počiatočný stav účtu rezervného fondu
Tvorba/čerpanie
Zostatok účtu RF

68102,54 eur
0 eur
68102,54 eur

Sociálny fond
Počiatočný stav účtu sociálneho fondu
Tvorba
Čerpanie
Zostatok účtu sociálneho fondu

472,04 eur
742,17 eur
968,05 eur
246,16 eur

Prehľad o stave dlhu obce
Obec Lučivná nie je úverovo zaťažená.
Podnikateľská činnosť obce
Obec Lučivná nepodniká a neúčtuje o podnikateľskej činnosti.

11

2.2 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 – materská účtovná jednotka
Stav k 31.12.2012
Brutto
Netto
1251106,33
1048185,56
7567,87
545,47
1090239,95
202375,30
153289,51
153289,51

K 31.12.2011
Netto
998742
7031
838421
153290

Obežný majetok
Zásoby (materiál, tovar)
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté
návratné
finančné
výpomoci

112337,50
0
1452,02

107403,31
0
1452,02

95319
0
1443

0
15909,45
94976,03
69 000

0
10975,26
94976,03
69 000

0
15844
78032
69 000

C

Časové rozlíšenie
AKTÍVA CELKOM

491,60
1363935,43

491,60
1156080,47

1395
1095456

A

Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia v tom:
nevysporiadaný výsledok minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

841844,83
0
63177,05
778867,78

779976
0
48016
731960

63177

48016

Záväzky
a) rezervy
b) zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
c) dlhodobé záväzky
d) krátkodobé záväzky
e) bankové úvery a výpomoci

27061,60
7694,23
0

19686
6961
0

238,36
2102,31

472
2460

Časové rozlíšenie

287174,04

295794

PASÍVA CELKOM

1156080,47

1095456

A

B

B

C

Ukazovatele
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
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2. 3 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 – konsolidovaný celok
Ukazovateľ

A1

A2

A3

B1
B2

B4

B5

C
A1
A3

B

Bežné účtovné obdobie
Netto

AKTÍVA
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Pozemky
Stavby
Dopravné prostriedky
Pestovateľské celky
Dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie DHM
Samostatné hnuteľné veci
Dlhodobý finančný majetok
Realizované cenné papiere a
podiely
Obežný majetok
Zásoby (materiál, tovar)
Zúčtovanie medzi subjektami ver.
správy
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky nedaňové
Pohľadávky z daň. príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky
Finančné účty
Bankové účty
Účty s dobou viazanosti dlhšou
ako rok
Výdavkový rozpočtový účet
Príjmový rozpočtový účet
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia
Nevysp. výsledok hosp.
Záväzky
a) rezervy
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Bezprostr.pred.obd.
Netto

1166748,22
1049576,39
7031,40
889255,48
153289,51
49262,07
817506,10
2306,44
3584,94
2983,50
5831,00
7781,43
153289,51
153289,51

1106564,00
1 000133,00
7031,40
839812,00
153290
49349,0
773463
2306,00
3584,94

116550,77
305,82
894,06

105036,00
362
1110

894,06
0
10975,26
6634,32
2554,86
150
1636,08
104375,63
19640,41
84674,03

1110
0
15844
10462
2997
0
1643
87720
10560
77107,00

31,75
29,44
69 000

36
17
69 000

621,06
637395,52
837395,52
776051,55

1365
777360,00
777360,00
728250,00

41569,70
10119,35

32930
10687,00

5831,00
5278,00
153290
153290

C

b) zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
PASÍVA
c) dlhodobé záväzky
d) krátkodobé záväzky
e) záväzky zo sociálneho fondu
Iné záväzky
Prijaté preddavky
zamestnanci
Zúčtovanie s org.soc.zabezp.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období

0

0

332,80
2102,31
332,80
1147,36
318,11
15889,18
9121,56
186,20
2352,83
287783
287783,00

571
2460
571
247
349
11084
5256
890
1386
196284
296274

Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2012
Hospodárenie Obce Lučivná k 31.12.2012
Bežné príjmy obce: 554720,04 €
Bežné výdavky obce:
337709,50 €
Bežné príjmy škôl:
8051,86 €
Bežné výdavky škôl:
131342,97 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu bežné príjmy: 562771,90€
Spolu bežné výdavky:
469052,47 €

Výsledok - bežný rozpočet:

prebytok

Kapitálové príjmy:

Kapitálové výdavky:

980 €

Výsledok - kapitálový rozpočet:

schodok

Výsledok hospodárenia za bežný a kapitálový
rozpočet k 31.12.2012

+ 93719,43 €
84643,59 €
- 83663,59 €

prebytok

10055,84 €

Finančné operácie príjmové a výdavkové v roku 2012 neboli realizované.

Obec Lučivná vykazuje k 31.12.2012 prebytok hospodárenia v čiastke:

10055,84 €.

O prebytku
hospodárenia rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Lučivnej
21.6.2013, prebytok hospodárenia bol prevedený na účet rezervného fondu.
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3 Ostatné dôležité skutočnosti
Prijaté granty a transfery
Druh transferu
Transfer školstvo prenesené .kompetencie
Transfer na stravné, šk. pom. v hmotnej núdzi
Transfer na prenesený výkon- stavebný úrad
Transfer na prenesený výkon – životné prostred.
Transfer na školstvo – vzdelávacie poukazy
Transfer na prenesený výkon – REGOB
Transfer na školstvo – 5 ročné deti
Transfer na miestne komunikácie

Suma (€)
75381,00
12159,00
51,30
107,03
957,00
326,70
1154,00
50,23

Poskytovateľ
Krajský školský úrad Prešov
Úrad práce soc. vecí a rodiny
Krajský stavebný úrad Prešov
Obvodný úrad Poprad
Krajský školský úrad Prešov
Obvodný úrad Poprad
Krajský školský úrad Prešov
Obv. úrad pre cestnú dopravu

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

4 Predpokladaný vývoj činnosti
Obec Lučivná sa bude naďalej snažiť o ďalší rozvoj obce a na potreby jej obyvateľov.
Obec si určila pre ďalšie obdobie tieto priority:
• úprava existujúcich a výstavba nových komunikácii;
• tradičné športové podujatia;
• starostlivosť o starších občanov;
• zamestnávanie občanov ohrozených vekových skupín.

5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Ing. Monika Kičáková, 11.9.2013
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