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1.Úvodné slovo starostu  

 
     Starostom obce som sa v decembri 2014 stal opakovane. Snažil som sa a naďalej sa budem 

snažiť o plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám 

občanov a podnikateľov obce za účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci našej obce.           

     Mojou snahou , tak ako za predchádzajúce roky zveľaďovať našu obec a verejné 

priestranstvá, aby naša obec  bola atraktívna nie len pre našich obyvateľov ale aj pre  turistov 

a návštevníkov obce. Mojim cieľom je dokončenie rekonštrukcie Ľudového domu tradícií 

z vlastných alebo  fondov EÚ, na ktoré máme podané žiadosti a oprava miestnych 

komunikácií. Individuálna výročná správa Obce Lúčka je zostavená na základe ekonomických 

výsledkov za rok 2017. 

 

 

2. Identifikačné údaje 
 

Názov   :  Obec Lúčka 

Adresa   :  049 42  Lúčka č. 39    

Tel. č.   : 058/7979121, 0911857644   

Email   : obeclucka@gmail.com 

Web   : www.Lucka-rv.sk 

Bankové spojenie : Prima banka a.s. č.ú.: 0517644001/5600          

IČO    :  00328481              

DIČ   :  2020961459              

Právna forma  :  právnická osoba       

 

 

     Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce  
 

Starosta obce :   Jozef Szabó 

Zástupca starostu obce:       Štefan Vanyo 

Hlavný kontrolór obce :       Mgr. Eva Kovácsová 

Obecné zastupiteľstvo: obce je zastupiteľský zbor zložený zo 5 poslancov zvolených 

v priamych voľbách, na obdobie 4 rokov.  

Poslancami obce sú : Miroslav Homrok , Štefan Vanyo, Gabriel Hudák , Ernest Kovács, 

Gabriel Kis. 

 

 

4. Poslanie , vízie , ciele 

 
Poslanie obce: 

  Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a potreby obyvateľov obce. 

Najmä: vykonáva úkony súvisiace s riadeným hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom, zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, rozhoduje vo veciach miestnych 

daní a miestnych poplatkoch a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, 

mailto:obeclucka@gmail.com
http://www.lucka-rv.sk/
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utvára účinný systém kontroly, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych 

komunikácií, zabezpečuje verejnoprospešné služby, chráni životné prostredie. Obec pri 

výkone samosprávy tiež zabezpečuje verejný poriadok v obci. 

 

Vízie obce: 

 Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré bude využívať svoje ľudské, materiálne, 

prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce 

 Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom a ostatným 

subjektom 

 Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie 

občanov do riešenia vecí verejných 

Ciele obce: 

 Cieľom samosprávy je zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom 

a zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a kvality života . 

 

 

5. Základná charakteristika obce Lúčka 
 

     Obec Lúčka je  samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami.  

    Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných 

príjmov a dotácií zo štátneho rozpočtu / dane z nehnuteľností a výnosu daní z príjmov/. 

Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce , snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok.  Zákon č. 

431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou legislatívnou normou 

upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí. Tento 

zákon upravuje povinnosť obcí účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Cieľom účtovnej 

závierky je poskytnúť vecný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.  

 

5.1   Geografické údaje 

 

Obec Lúčka  leží vo východnej časti Rožňavského okresu v tesnej blízkosti národného parku 

Slovenský kras 19 km od  mesta Rožňava. 

Celková rozloha obce (katastra)             :       1494 ha 

Nadmorská výška                                   :     588 m n.m 

 

5.2   Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov : 185 obyvateľov k 31.12.2017 (oproti roku 2016 mierny nárast   )   

            

Národnostná štruktúra obyvateľov : prevažuje maďarská národnosť – 89%,ostatné národnosti: 

slovenská národnosť – 11% . 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania : prevažuje  rímsko-katolícke 

vierovyznanie, ostatné náboženské vyznanie obyvateľstva : reformovaná, evanjelická, 

gréckokatolícka, spol. Jehovovi svedkovia 
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5.3 Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci: 

V súčasnosti pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti a nízka 

tvorba nových pracovných miest. Najbližšia možnosť  zamestnania je v okresnom meste 

Rožňava / cca 20 km/ od našej obce . V obci nezamestnanosť dosiahla 9 % úroveň a najväčší 

počet nezamestnaných obyvateľov pripadá na skupinu vo veku od 20 – 49 rokov a rizikovú 

skupinu nad 50 rokov. 

 

 

5.4   Symboly obce  

Erb obce: 

                                                         

 

 

 

         V modrom poli štítu v strede zvisle stojacie strieborné čerieslo a lemeš sprevádzaný na 

ľavej strane dvojicou zlatých prekrývajúcich sa tulipánov s ohnutými stonkami, na pravej 

strane tromi zlatými špirálovitými ornamentami. Jedným ramenom medzi lemešom 

a čerieslom rovnoramenný červený ďatelinkový kríž sprevádzaný na ľavej strane nad 

Lemešom rovnoramenným zlatým trojuholníkom a na pravej strane nad čerieslom kolmo 

stojacim zlatým štvorcom. Nad týmito znakmi medzi dvomi zlatými dolu ohnutými oblúkmi 

kvapkového tvaru nad lemešom a čerieslom po jednej zlatej bodke, vyrastá zlatý buzogáň na 

ktorom sedí vzad hľadiaci strieborný orol s jedným rozprestretým krídlom. 

 

Vlajka obce : pozostáva zo štyroch rovnakých  pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej , modrej 

žltej a červenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je zakončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny 

hĺbky vlajky 

 

Pečať obce:  je okrúhla , uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LÚČKA 

 

5.5  História obce  

 

      Obec Lúčka leží v najvýchodnejšej časti Rožňavského okresu , v údolí potoka Čremošná , 

na južnej hranici Slovenského Krasu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza  z roku 1406 

keď obec patrila k hradnému panstvu Turňa , ale vznikla asi v 13. Storočí.  Obec sa pokladá 

za starú osadu.  

V začiatkoch sa pôvodný obyvatelia obce zaoberali pálením dreveného uhlia, pretože 

v okolitých lesoch našli dosť základnej suroviny. Potom sa zanedlho pridružila ďalšia výroba  

a to pálenie vápna. Neskôr našli v horách železnú rudu. V prvej polovici 19. Storočia jedného 

z potomkov Andrášiovcov zaujala železná ruda a preto v časti Maša postavil zlievareň. 
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V spojitosti s históriou železiarne ľudia hrdo spomínajú , že zo železa vyrobeného v obci liali 

v zlievárni v Drnave zábradlia Budapeštianského mostu Lánchíd.  

V obci sa nachádza zrúcanina ranogotického kostola z 13. storočia , ktorý obyvatelia volajú 

husitský kostol alebo zjednodušene starý kostol..  

 

5.6 Pamiatky 

 

       Na pahorku nad obcou sa nachádza v pozostalých ruinách impozantný kostol , zrúcanina 

husitského kostola ( starého kostola), ktorý patrí medzi typickú pamiatku Obce Lúčka . V obci 

sa  nachádzajú aj dva jednoloďové kostoly, jeden je Rímskokatolíckej cirkvi a druhý je 

Reformovanej cirkvi. 

 

Husitský kostol 
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Informačné tabule 

 

     
 

 

 

 

Pamätná tabuľa pri príležitosti 600 rokov od prvej zmienky 

 

Rímskokatolícky kostol 

 
 

 

javascript:open_picture_window('fotogaleria/1_1296205207.jpg',482,500,'',%203,%201);
javascript:open_picture_window('fotogaleria/1_1296205294.jpg',567,500,'',%205,%201);
javascript:open_picture_window('fotogaleria/1_1296210440.jpg',667,500,'',%208,%201);
javascript:open_picture_window('fotogaleria/1_1296210440.jpg',667,500,'',%208,%201);
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Kostol Reformovanej cirkvi  

 
 

 

 

 

Pramene , ktoré sú zachytávané v drevených korytách  

                   
 

 

 

  

   

6. Plnenie funkcií obce ( prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 
6.1 Výchova a vzdelávanie : 

javascript:open_picture_window('fotogaleria/1_1296205383.jpg',667,500,'',%207,%201);
javascript:open_picture_window('fotogaleria/1_1296210566.jpg',667,500,'',%2010,%201);
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      V obci nie je  zriadená materská škola ani základná škola. Deti navštevujú tieto  

zariadenia v Obci Drnava , Krásnohorské Podhradie, a v Meste Rožňava. 

 

6.2 Zdravotníctvo 

      V  obci Lúčka sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnej starostlivosti ani zdravotnícke 

zariadenie. Obyvatelia obce majú možnosť voľného výberu ošetrujúceho lekára v zdravotných 

strediskách v Krásnohorskom Podhradí a v Rožňave (Obvodný lekár pre dospelých a pre deti 

a dorast). 

   

6.3 Sociálne zabezpečenie 

     Toho času v obci nie je zabezpečená opatrovateľská služba. 

 

6.4 Kultúra  

      V obci je kultúrny dom, v ktorom sa usporadúvajú  rôzne akcie, ktorých usporiadateľom 

je obec, občianske združenia, alebo miestne zložky kultúry. Tradične sa organizujú Dni obce,  

Mikuláš a posedenie s dôchodcami. Kultúrny dom sa používa aj na usporiadanie diskoték 

a plesov.  

 

6.5 Hospodárstvo 

      V súčasnosti je pre obyvateľov v obci dispozícií služby v oblasti maloobchodu 

a pohostinskej činnosti. Ponúka sortiment zameraný na potraviny a drogistický tovar - 

potraviny ABC s pohostinstvom Csárda ktoré prevádzkuje Jozef Szabó Lúčka 

 

Poľnohospodárska výroba : CORPORA AGRO spol. s.r.o..  v našej obci je hlavne zameraná 

na chov oviec.  

 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 
    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol  rozpočet   obce   na  rok   

2017. 

 

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.  

 

 

 

 

    Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce na 

rok 2017 bol zostavený ako prebytkový, a bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 

05.12.2016 uznesením č. 39/2016..  

Rozpočet bol zmenený osemnásťkrát: 

- prvá zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 13.01.2017 

- druhá zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 06.01.2017 

- tretia zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 03.02.2017 

- štvrtá zmena OZ  schválená dňa 30.05.2017 uznesením č. 15/2017 
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- piata zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 06.03.2017 

- šiesta zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 20.03.2017 

- siedma zmena OZ schválená dňa 30.05.2017 uznesením č. 16/2017 

- ôsma zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 02.06.2017 

- deviata zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 22.06.2017 

- desiata zmena OZ schválená dňa 09.08.2017 uznesením č. 31/2017 

- jedenásta zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 06.07.2017 

- dvanásta zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 22.08.2017 

- trinásta zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 12.09.2017 

- štrnásta  zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 18.10.2017 

- pätnásta  zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 19.10.2017 

-  šestnásta zmena OZ schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 44/2017 

- sedemnásta zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 28.12.2017 

-  osemnásta  zmena rozpočtovým opatrením starostu ku dňu 29.12.2017 

 

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej ani rozpočtovej  organizácie, a 

nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017  

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  
Príjmy celkom 80 938,40 114 473,94 102 203,60 89 

z toho :     

Bežné príjmy 71 938,40 105 339,94 95 013,99 90 

Kapitálové príjmy 0,00 134,00 133,98 100 

Finančné príjmy 9 000,00 9 000,00 7 055,63 78 

Výdavky celkom 67 840,00 111 886,54 99 670,82 89 

z toho :     

Bežné výdavky 64 840,00 109 386,54 98 778,57 90 

Kapitálové výdavky 0,00 1 500,00 172,25 11 

Finančné výdavky 3 000,00 1 000,00 720,00 72 

Rozpočet obce    2 532,78  
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 95 013,99 

z toho : bežné príjmy obce  95 013,99 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 98 778,57 

z toho : bežné výdavky  obce  98 778,57 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet -3 764,58 

Kapitálové  príjmy spolu 133,98 

z toho : kapitálové  príjmy obce  133,98 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 172,25 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  172,25 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -38,27 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3 802,85 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3 802,85 

Príjmové finančné operácie  7 055,63 

Výdavkové finančné operácie 720,00 

Rozdiel finančných operácií 6 335,63 
PRÍJMY SPOLU                                            102 203,60 

VÝDAVKY SPOLU 99 670,82 

Hospodárenie obce  2 532,78 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 2 532,78 

 

Schodok rozpočtu v sume – 3 802,85 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :  

 

- z finančných operácií  6 335,63  EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  6 335,63  EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume          3 802,85  EUR 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume  2 532,78  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 2 532,78  EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

2 532,78  EUR.  
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7.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020                              v EUR 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na rok 

2018 

Rozpočet na rok 

2019 

Rozpočet na rok 

2020 

Príjmy celkom 102 203,60 96 934,00 72 500,00 72 250,00 

z toho :     

Bežné príjmy 95 013,99 92 824,00 72 500,00 72 250,00 

Kapitálové príjmy 133,98 ,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 7 055,63 4 110,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na rok 

2018 

Rozpočet na rok 

2019 

Rozpočet na rok 

2020 

Výdavky celkom 99 670,82 94 589,00 66 998,00 66 298,00 

z toho :     

Bežné výdavky 98 778,57 92 824,00 66 998,00 66 298,00 

Kapitálové výdavky 172,25 1 765,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 720,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 Majetok             v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 276 531,78 240 265,20 

Neobežný majetok spolu 257 830,43 233 440,23 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 209 041,13 184 650,93 

Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 48 789,30 

Obežný majetok spolu 18 106,41 6 347,92 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé pohľadávky 412,36  

Krátkodobé pohľadávky  7 253,06 205,78 

Finančné účty  10 440,99 6 142,14 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  594,94 477,05 
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8.2 Zdroje krytia                 v EUR 

Názov Skutočnosť 

k  

31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 276  531,78 240 265,20 

Vlastné imanie  234 523,27 202 290,06 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  234 523,27 202 290,06 

Záväzky 3 736,60 6 764,42 

z toho :   

Rezervy  400,00 446,61 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky 2 616,60 6 317,81 

Bankové úvery a výpomoci 720,00 720,00 

Časové rozlíšenie 38 271,91 31 210,72 

 

 

 

8.1 Pohľadávky                             v EUR 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2016 Zostatok k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   - - 

Pohľadávky po lehote splatnosti   7 665,42 7 209,79 

 

 

 

 

8.2 Záväzky                             v EUR 

Záväzky Zostatok k 31.12 2016 Zostatok k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   - - 

Záväzky po lehote splatnosti   2 616,60 6 317,81 

 

 

 

 

 

 



 14 

9. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov     v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 96 580,72 132 185,74 

50 – Spotrebované nákupy 13 3677,51 14 125,48 

51 – Služby 12 838,12 23 796,71 

52 – Osobné náklady 50 787,53 60 575,02 

53 – Dane a  poplatky 45,12 32,48 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 76,44 8 655,70 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

17 935,73 23 826,62 

56 – Finančné náklady 1530,27 936,50 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

 237,23 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 189 454,58 100 330,54 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 2 413,03 1 166,71 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

59 510,86 63 195,98 

64 – Ostatné výnosy 93 541,67 1 153,38 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

447,05 410,95 

66 – Finančné výnosy 50,01 100,00 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

33 491,96 34 303,52 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 92 873,86 -31 855,20 

Hospodársky výsledok záporný v sume -31 855,20 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

UPSVaR Aktivačná činnosť 21 728,46 

Okresný úrad - Košice ŽP 16,00 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

Úsek stavebného poriadku 171,12 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálna rozvoja SR 

Úsek cestnej dopravy 7,95 

Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu a registra 

občanov 

78,72 

Ministerstvo vnútra SR Voľby do NR SR 790,87 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia DHZ 2 687,32 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2012 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 

poskytnutých 

 prostriedkov v € 

DHZ Lúčka Bežné výdavky- taktické cvičenie, deň detí 237,23 

   

   

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2017 

- Obec Lúčka nemala investičné akcie  

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- dokončenie Ľudového domu tradícií, 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
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          Obec Lúčka nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 

účtovného obdobia.  

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

          Obec Lúčka nevedie súdny spor . 

 

 

Vypracoval:    Erika Vajdová                                                Schválil: Jozef Szabó,  

    starosta obce 

 

 

V Lúčke,  dňa 23.05.2018 

 

Prílohy: 

 

a) Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, 

b) Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke.  

 

 


