Príloha č.2
Hlavná kontrolórka Obce Lúčky

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
V zmysle § 18f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Lúčky za rok 2017.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Lúčky za rok 2017. Návrh bol zverejnený dňa 31. mája 2018 na úradnej tabuli aj na
webom sídle obce.
Návrh záverečného účtu Obce Lúčky za rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavná kontrolórka v stanovisku hodnotila:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lúčky.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa
§ 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív,
prehľadom o stave a vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-010175/2004 – 42 v úplnom znení, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
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záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce
obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje
o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti sú uvedené v návrhu
záverečného účtu obce. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh
rozpočtu neobsahuje, pretože obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych
predpisov.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Lúčky sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 117/2016 prijatého na zasadnutí OZ dňa 24.11.
2016.
Schválený rozpočet Obce Lúčky bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení. Zmeny rozpočtu (podľa §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p ) boli
uskutočnené osemkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 28.02.2017 rozpočtovým opatrením č.1/2017
druhá zmena schválená dňa 30.04.2017 rozpočtovým opatrením č.2/2017
tretia zmena schválená dňa 30.06.2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017
štvrtá zmena schválená dňa 01.08.2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017
piata zmena schválená dňa 21.09.2017 uznesením č. 49/2017
šiesta zmena schválená dňa 01.10.2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017
siedma zmena schválená dňa 30.11.2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017
ôsma zmena schválená dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 7/2017

Rozpočet celkove:
Uprav. rozpočet Čerpanie rozpočtu
1 130 130
1 537 465
1 552 374,24
1 130 130
1 537 465
1 451 050,49
0
0
+101 323,75

Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove
hospodárenie-prebytok-schodok
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Bežný rozpočet:
Schválený rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
hospodárenie-prebytok-schodok

1 075 138
1 030 831
+44 307

Uprav. rozpočet Čerpanie rozpočtu
1 203 728
1 237 421,62
1 106 552
1 039 735,17
+97 176
+197 686,45

Kapitálový rozpočet:
Uprav. rozpočet Čerpanie rozpočtu
kapitálové príjmy
2 500
210 693
210 693,00
kapitálové výdavky
79 420
415 944
396 632,28
hospodárenie-prebytok-schodok
-76 920
- 205 251
-185 939,28
Rozdiel v príjmovej časti medzi plánovaným rozpočtom a rozpočtom po poslednej
úprave je spôsobený prijatím nenávratného grantu vo výške =200 000,00 € na zberný dvor
a grantom na informačné centrum vo výške =10 197,00 €. Príjem za predaj pozemkov bol vo
výške =496,00 €.
Schválený rozpočet

Finančné operácie:
Uprav. rozpočet Čerpanie rozpočtu
52 492
123 044
104 259,62
19 879
14 969
14 683,04
+32 613
+108 075
+89 576,58

Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácie
hospodárenie-prebytok-schodok
Plnenie rozpočtu príjmov :

Skutočné čerpanie v €
Plnenie rozpočtu v %
dane z príjmu a kapitálového majetku
525 292,57
101,97
príjem z daní z majetku
42 070,80
100,17
dane za tovary a služby
155 832,96
103,29
V položke dane z príjmu a kapitálového majetku bol pôvodne plánovaný príjem vo
výške =435 728,00 €, čo predstavuje 83 % skutočne prijatých príjmov. Tak veľký rozdiel
medzi plánovaním a skutočnosťou vznikol z dôvodu, že pri plánovaní bol zohľadňovaný
reálny počet obyvateľov, napriek tomu, že obci sú poskytnuté finančné prostriedky na väčší
počet obyvateľov ako obec v skutočnosti má.
V roku 2017 bol príjem za TKO (občania a právnické osoby) vo výške =42 664,16 €.
Príjem za separovaný zber bol vo výške =4 850,78 €. Spolu príjem za odpady =47 514,94.
Výdavky za TKO boli vo výške =47 191,11 €. Vo výdavkoch na odvoz odpadu nie je
zahrnutá mzda pracovníkov, ktorí chodia ako závozníci a sú platení z položky rozvoj obce a
nie je vyčíslené koľko stoja opravy automobilu, ktoré sú vykonávané kmeňovými
pracovníkmi.
Daň za ubytovanie v roku 2017 tvorí príjem vo výške =93 035,00 € príjem dní za
ubytovanie v roku 2016 bol =93 916,00 €, to znamená že v roku 2017 bol výber z dane za
ubytovanie o 1% nižší. Najvyšší výpadok na dani z ubytovania je od občanov poskytujúcich
ubytovanie v obci dokiaľ v roku 2016 odviedli daň vo výške =2 122,00 € v roku 2017 to bolo
=671,00 € čo tvorí 316% pokles odvedených daní za ubytovanie.
Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2016 a k 31.12.2017:
Daňové nedoplatky
k 31.12.2016
k 31.12.2017
Rozdiel
daň z nehnuteľností
1 081,55
637,12
-444,43
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Prehľad daňových nedoplatkov dane z nehnuteľností po rokoch:
rok
Počet dlžníkov
Čiastka v €
2012
1
2013
1
2014
2
2015
1
2016
2
2017
15
Spolu:
22

10,97
10,97
24,54
10,97
16,29
563,38
637,12

Dlh vo výške =362,85 € má jedna právnická osoba čo tvorí 57% z celkovej dlžnej sumy.
Dlh vo výške =71,32 € je uplatňovaný v dedičskom konaní. Ostatný dlh vo výške =202,95 €
je tvorený od 14 daňovníkov.
Nedaňové príjmy:
bežného rozpočtu (príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku)
administratívne poplatky a iné poplatky
úroky z bežných účtov vedených pre obec
iné nedaňové príjmy(preplatky, vstupné)

Skutočné čerpanie v €

Plnenie rozpočtu v %

6 261,75

100,72

4 574,64
0
9 186,60

102,46
0
137,59

Ostatné bežné príjmy:
Skutočné čerpanie v €
Plnenie rozpočtu v %
granty a transfery
367 286,95
102,40
Najvýznamnejšou položkou je dotácia na ZŠ vo výške =316 211,70 €, ďalšou
najvyššou položkou je dotácia z úradu práce vo výške =32 800,05 € na podporu
zamestnávania dlhodobo nezamestnaných.
Plnenie rozpočtu výdavkov:
Celkové bežné výdavky obce
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace
s úverom, pôžičkou,
Celkové bežné výdavky ZŠ s MŠ

Skutočné čerpanie v € Plnenie rozpočtu v %
547 663,31
93,82
194 530,35
91,45
68 173,94
239 030,30
44 982,99
945,73

95,62
94,70
97,97
67,55

492 071,86

94,13

Kapitálové výdavky:
Obstarávanie kapitálových výdavkov obec
Obstarávanie kapitál. výdavkov ZŠ s MŠ

Skutočné čerpanie v € Plnenie rozpočtu v %
391 205,64
95,30
5 426,64
100,00
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Rozpis kapitálových výdavkov:
Názov akcie
Informačné centrum (10 197,00 € príspevok z OOCR+ 1 230,48 €
vlastné zdroje + projektová dokumentácia 2 600,00 €)
Miestna komunikácia Lánec- úprava (49 192,00 € úver + 20 215,62 €
rezervný fond+ vlastné zdroje 6 880,39 €)
Zberný dvor (dotácia z Environmentálneho fondu 200 000,00 € +
67 706,26 € vlastné zdroje)
Rekonštrukcia jedálne starý dlh na základe notárskej zápisnice
Celkové náklady na ČOV v roku 2016:
Mzdové náklady na jedného pracovníka + jedného strážnika
+ odmena odborného pracovníka
Elektrina a voda
Materiál
Údržba
Laboratórne testy
Prijatý úver vo výške =50 808,00 €: splátky v roku 2017 +
úroky
Spolu:
Príjmy ČOV v roku 2017:
Stočné poplatky
Stočné poplatky Kúpele Lúčky
Spolu:

Výška kapitálových
výdavkov v €
14 027,48
76 288,01
267 706,26
17 727,60
Suma v €
24 957,58
20 976,06
1 673,73
5 525,98
398,40
7 149,37
60 681,12

Suma v €
33 556,91
36 154,74
69 711,45

Z uvedených údajov vyplýva, že príjmy ČOV boli v roku o =9 030,33 € vyššie ako
vynaložené náklady. Je zrejmé, že ČOV je nepretržitá prevádzka a odporúčam vyhotoviť
analýzu potreby počtu pracovníkov na zabezpečenie jej chodu.
Finančné operácie:
1. Príjmové operácie:
Ostatné finančné operácie
Tuzemské úvery, pôžičky
Rezervný fond

Skutočné čerpanie v €
6 852,00
49 192,00
48 215,62

Plnenie rozpočtu v %
100,00
100,00
71,96

Finančné operácie tvorí: nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 použité v roku 2017
vo výške =6 852,00 €, prijatý úver vo výške =49 192,00 € a príjem z rezervného fondu vo
výške =48 215,62, ktorý bol použitý na miestnu komunikáciu Lánec: =20 215,62 € a
=28 000,00 € dofinancovanie zberného dvora.
2. Výdavkové operácie:
Skutočné čerpanie v €
Plnenie rozpočtu v %
Splácanie istín
14 683,04
98,06
Splácanie úverov: autobus =8 014,68 €, ČOV =6 394,04 € a prenájom mangel =274,32 €.
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Výsledok hospodárenia:
Schválený rozpočet

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia
prebytok
Plnenie rozpočtu príjmov :

+44 307,00
-76 920,00
+32 613,00
0

Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu
+97 176,00
+ 197 686,45
-205 251,00
-185 939,28
+108 075,00
+ 89 576,58
0
+101 323,75

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10
ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p.
Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov
bol =147 131,97 €.
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie
príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. Patria sem:
 nedočerpané dotácie na Základnej škole s materskou školou, Lúčky vo výške
=22 219,84 €.
 účelovo určené dary vo výške =4 222,00 €
Nevyčerpané prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením
§ 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 v objeme =74 881,91 € je
súčasťou návrhu záverečného účtu.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Účtovné zobrazenie majetku v obce a jeho krytia sú obsiahnuté v súvahe k 31.12.2017.
Aktíva sa rovnajú pasívam vo výške =2 124 506,34 €.
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
1 417 443,12
2 124 506,34
1 006 944,13
1 423 249,43
11 805,60
766 698,11
228 440,42
409 118,32

11 805,60
1 183 003,41
228 440,42
699 303,13

0,00
288 151,04

0,00
536 441,90
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Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
21 432,77
99 534,51
0,00
0,00
1 380,67

0,00
14 584,60
148 276,63
0,00
0,00
1 953,78

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

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
1 417 443,12
2 124 506,34
1 164 633,28
1 589 042,28
0,00
0,00
1 164 633,28
110 824,50

0,00
0,00
1 589 042,28
175 073,62

2 500,00
6 852,30
3 778,11
35 089,52
62 604,57
141 985,34

10 800,00
22 219,84
4 252,47
40 413,46
97 387,85
360 390,44

2. Vývoj pohľadávok v €
K 31.12.2017 eviduje tieto pohľadávky voči:
Pohľadávky v roku 2016 v €
Pohľadávky v roku 2017 v €
odberateľom
12 826,25
8 052,42
nedaňové pohľadávky
8 552,32
6 327,87
daňové pohľadávky
1 081,55
637,12
iné pohľadávky
249,55
119,99
Pohľadávky voči odberateľom vznikli vyúčtovaním faktúr z decembra 2017, ktoré boli
vystavené v januári 2018. Najväčšiu položku tvoria faktúry za stočné a vývoz TKO.
3. Ostatné dôležité informácie
3.1 Prijaté granty a transfery
Skutočný príjem grantov a transferov bol vo výške =377 136,95 EUR, čo predstavuje
102,4 % plnenie rozpočtu.
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ dotácie
Okresný školský úrad Žilina
Okresný školský úrad Žilina
Okresný školský úrad Žilina
Obvodný úrad Ružomberok
ÚPSVaR Ružomberok
Okresný školský úrad Žilina

Suma v EUR
316 211,70
2 100,00
700,00
1 136,60
16,15
2 828,00

Účel
Dotácia pre základnú školu
Lyžiarsky výcvik
Škola v prírode
Voľby do VÚC
Strava pre deti v HN
Dotácia pre predškolákov v MŠ
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Okresný školský úrad Žilina
Okresný školský úrad Žilina
Dobrovoľná požiarna ochrana
MV SR
MV SR
MV SR
Ministerstvo dopravy Bratislava
ÚPSVaR Ružomberok
VÚC Žilina
VÚC Žilina
Slovenská agentúra ŽP
SLSP, a.s.
MONDI
Podnikatelia
Podnikatelia

2 675,00
27,00
3 000,00
3 068,31
596,31
200,40
1 927,43
32 800,05
1 100,00
800,00
5 000,00
2 500,00
3 000,00
2 000,00
450,00

Vzdelávacie poukazy do ZŠ
Dotácia na učebnice
Požiarna ochrana
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Stavebný úrad
Dotácia z ÚP
Grant „Modernizácia telocvične“
Grant na 730.výročie obce
Grant „ Odkazy našich predkov“
Grant travertíny
Grant travertíny
Grant na 730.výročie obce
Grant na koncert

Všetky prijaté granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich
účelom.
3.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2016
o podmienkach poskytovania dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Poberateľ dotácie
Výška dotácie v €
Športový klub –bežné výdavky
17 000,00
Šachový oddiel – bežné výdavky
2 800,00
FS Lúčan – bežné výdavky
482,57
Stolnotenisový klub – bežné výdavky
1 487,46
Slnkotvor – bežné výdavky
400,00
Jednota dôchodcov na Slovensku – bežné výdavky
2 000,00
ŠPORT PARK – bežné výdavky
1 500,00
Pri všetkých poskytnutých dotáciách bola ekonómkou a starostom obce vykonaná
finančná administratívna kontrola.
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Medziročné porovnanie záväzkov:

dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam a daňovému úradu
lízingovej spoločnosti
PRIMA BANKA - autobus
VÚB BANKA–miestne komunikácie, ČOV
ostatné

Výška
záväzku
2016 v €
11 567,33
12 743,97
9 742,50
883,96
11 796,57
50 808,00
151,76

Výška záväzku
2017 v €

Medziročný
rozdiel

12 826,25
12 319,80
10 431,87
480,06
3 781,89
93 605,96
228,73

1 258,92
-424,17
689,37
403,90
7 924,68
42 798,00
76,97
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Záväzky voči dodávateľom sú faktúry vystavené v januári 2018 za rok 2017. Po
lehote splatnosti neevidujeme žiaden záväzok.
V roku 2014 Obec Lúčky uzatvorila lízingovú zmluvu na mangeľ pre potreby MŠ. Pri
tomto lízingu došlo v priebehu roku k poklesu dlhu o =403,90 €. Posledná splátka je
plánovaná na júl 2019.
V roku 2014 bola uzatvorená aj Zmluva o úvere na nákup autobusu vo výške
=31.200,- €. Ide o dlhodobý úver s mesačnými anuitnými splátkami vo výške =691,59 € so
splatnosťou v júni 2018.
V roku 2016 bol prijatý úver vo výške =50 808,00 € pre havarijný stav, ktorý nastal na
ČOV a v roku 2017 bol dočerpaný úver na miestnu komunikáciu Láncová – Španie. Úver je
splatný v júli 2021.
Ostatné záväzky tvoria položky za odvod do DDS.
Obec neprevzala záruku ani žiaden úver poskytnutý fyzickej osobe, právnickej osobe
alebo podnikateľovi.
IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 508-3214 zo dňa 19. 4. 2016.
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk po zdanení

81 605,01 €
81 993,11 €
388,10 €

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
Z predložených dokladov nie je jasne preukázateľné, že náklady z podnikateľskej činnosti sú
kryté z výnosov z podnikateľskej činnosti, nakoľko podklady na fakturáciu nie sú
jednoznačné a transparentné. Problém závozníkov pri vývoze TKO zaradených v položke
rozvoj obce pretrvával aj v roku 2017 a bol vyriešený poslancami obce.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Lúčky za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Lúčky za rok 2017 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých
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významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Lúčky k 31.12.2017 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Lúčky za rok 2017 výrokom
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

V Lúčkach, dňa 26. 06. 2018
Mgr. Marta Bočeková
hlavná kontrolórka obce
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