Financie obce
K 2.januáru 2014 boli na účtoch Obce Lúčky tieto zostatky :

Na účtoch obce
Účty VÚB

26,99 Bežný účet
4 595,30 Sociálny fond
7 845,57Dotačný účet
95,47 Školská jedáleň

Účet Prima banka

32,75 Prima banka

Účet SLSP

47,24 Prevádzky

Finančné prostriedky spolu ............................................ 12 643,32
-

Bankové úvery
18 409,12- úver na miestne komunikácie splatný
Kontokorentný úver 23 500,-možnosť čerpania na mesačné pokrytie nákladov obce
Bankový úver
27 539,41- úver na autobus

Bankové úvery spolu .....................................................

69 448,53

Neuhradené faktúry ( dlžná obec )
-

Obec Lúčky .............................................................
Prevádzky
.............................................................
Škol.jedáleň MŠ .........................................................
Spolu neuhradené faktúry
+ k prvému máju faktúra v sume
Spolu

79074,97
2 493,26
590,05
82 158,28
28 829,45
110987,73

Neuhradené faktúry ( dlžný obci )
-

Obec Lúčky ................................................................
Prevádzky ...................................................................
Spolu faktúry neuhradené
Rozdiel: 180436,26 – 36 423,60

7 911,56
15 868,72
23 780,28
144012,66

K dátumu 02.01.2015 po odrátaní financií s ktorými obec mohla disponovať a v danom
mesiaci čerpala kontokorentný úver bola dlžná bankám a dodávateľom sumu
144012,66 €. V priebehu roku 2015 boli na obec doručené ďalšie faktúry za vykonanú prácu
pre obec v minulých rokoch a to: Február 3 000 €. Marec 28 829,45. Marec po ukončení
výstavby na MŠ doplatok firme ASINTA za práce vykonané na priestoroch MŠ vo výške
49 000 €. Ohľadne tejto sumy s firmou jednáme na reálnom vysporiadaní vykonaných
prácach. Celkovo suma na úhradu 224824,11. Po odrátaní bankových úverov na ktoré bol
mesačný splátkový kalendár, suma na riešenie splátok, bola 155393,58 €. Podotýkam za

vykonané práce pre obec, od roku 2012 pre firmy dodávateľov, tieto eurá boli použité na
rozvoj obce a teraz je na mne ich splatiť. Dlh voči dodávateľom rástol úmerne od roku 2012
a to podľa odrobených prác na obci. V roku 2012 cca 25 000 €, rok 2013 cca 45 000 €, rok
2014 cca 58 000 € a rok 2015 cca 111 000 €. V prvom mesiaci som prijal opatrenia na
okamžité riešenie situácie úspor na všetkých miestach, dohody s dodávateľmi na splátkach
a zároveň zháňaní financií na investície do obce, aby nestagnovala. Ku koncu roku je slovo
spokojnosť celkom na mieste, nakoľko sa nám podarila značná časť dlhu splatiť, okolo 85 000
€. Toto sú financie ktoré musíme uhradiť z predchádzajúcich rokov. Ostatné financie si
môžete pozrieť v rozpočte na rok 2016. Nie je to také zlé. Ako povedal jeden môj dobrý
známy: „ dlžoby boli a budú, len ich treba vedieť zvládnuť“. Ak chceme i mi niečo spraviť
pôžičke sa pravdepodobne nevyhneme, kým neuhradíme všetky dlžné faktúry. Ale budeme sa
držať pri zemi. Vraví sa, len tak vysoko skáč, ako ti to strop dovolí. Toto je moje heslo na
bezpečné manipulovanie s financiami. Po splatení, je mojim snom vytvorenie pevnej rezervy
na nepredvídané udalosti v minimálnej výške mesačných nákladov obce. Ak sa budeme
vyvarovať siedmim sociálnym hriechom, ako ich formuloval M.G.: 1. Politika bez zásad
2.Hospodárstvo bez morálky 3. Blahobyt bez práce 4.Výchova bez charakteru 5.Veda bez
ľudskosti 6.Pôžitok bez svedomia 7.Viera bez obetí, všetko sa dá.
Prajem ešte raz nádherné Vianoce v kruhu svojich blízkych a nech nový rok je tým
šťastnejším , ako bol ten predošlý.
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