Individuálna výročná správa
Obce Livinské Opatovce
za rok 2018

Alena Kubrická
............................
starosta obce
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Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania, priatelia
predkladám touto cestou Výročnú správu obce za rok 2018, prostredníctvom ktorej môžete
nahliadnuť na aktuálny stav obce a výsledky dosiahnuté za uplynulý rok. Aj počas roku
2018 naša obec žila bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Ako každý rok v
spolupráci s kultúrno-športovou komisiou, poslancami obecného zastupiteľstva našej obce
sa zorganizovali akcie, ktoré majú v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Ďalšou investíciou pre
našich obyvateľov obce bolo vybudovanie nového závlahového systému na futbalovom
ihrisku v sume 22.630,07 Eur, na ktorý obec získala finančnú dotáciu od úradu vlády vo
výške 20.000,00 €. Verím, že aj naďalej sa nám bude dariť získavať finančné prostriedky,
ktoré budeme hospodárne a efektívne vynakladať na rozvoj a zveľaďovanie našej obce.

1. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC Livinské Opatovce
Sídlo: Livinské Opatovce 86, 956 32
IČO:

006699284

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón:

038/7688153 / 0948 289 174

E-mail:

obecliv.opatovcetonline.sk

Webová stránka: Obec Livinské Opatovce

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Obecný úrad: Livinské Opatovce 86, 956 32
Starosta obce: Alena Kubrická
Zástupca starostu obce: Oľga Poluchová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jana Kubicová
Obecné zastupiteľstvo: Poslanci : Ing. Marián Jamrich
Peter Januška
Miroslav Kramár
Oľga Poluchová
Alojz Potočár
Komisie:
1. Komisia pre financie, výstavbu a verejný poriadok v obci
Livinské Opatovce- predseda Ing. Marián Jamrich
2. Komisia pre kultúru a športu- predseda p. Peter Januška
3. Komisia pre ochranu verejného záujmu -predseda p. Alojz Potočár
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Obec nemá žiadne neziskové, príspevkové ani rozpočtové organizácie!

3. Poslanie
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením
úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, a
komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a
daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu,
d., organizačno - technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Vízie obce:
zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť a transparentnosť pri
riadení, skvalitňovanie životného prostredia

Ciele obce:
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej , sociálnej kultúrnej
a enviromentalnej stránke . Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov,
starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov obce.

4. Základná charakteristika obce
Obec Livinské Opatovce 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 o potreby jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
Geografické údaje
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Livinské Opatovce sú malá obec ležiaca v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny
v údolí potoka Livina. Chotár obce sa rozkladá na zvlnenom reliéfe, pokrytom prevažne
hnedozemnými pôdami.
Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018:
260
z toho: žien:
130
mužov:
130
História obce:
Územie bolo osídlené zrejme už za čias Veľkomoravskej ríše. Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z listiny uhorského kráľa Kolomana z roku 1913. Obec sa spomína pred
rokom 1130 ako Levna Apaty, doložená je z roku 1340 ako Levna Apathy, z roku 1773 ako
Livinske Opatowcze, maďarsky Apátilivina, Apátlévna. Patrila zoborskému kláštoru pod
starým názvom Dubokany, od polovice 15. storočia panstvu Naštice, od roku 1777 nitrianskej
kapitule. V roku 1553 mala obec 9 port a mlyn, v roku 1828 mala 99 domov a 685 obyvateľov.
Boli roľníci, chovali dobytok, obchodovali s obilím. Za I. ČSR pracovali ako sezónni robotníci
v Čechách, na južnom Slovensku a v Nemecku.
Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať

Služby v obci poskytujú:
1) Slovenská pošta: Na území sa pošta nenachádza. Pošta sa nachádza v Obci Nadlice.
3) Občerstvenie: V obci sa nachádzajú predajne COOP Jednota, Pohostinstvo

Susedné obce : Livina, Borčany, Chudá Lehota ,Rajčany a Nadlice
Najbližšie mestá : Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany
Celková rozloha obce : 5,01 há
Nadmorská výška : 200 m/m
4.1. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci je nízka.
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4.2. Pamiatky : kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kamenný kríž v strede obce

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola , ktorú navštevuje 14 detí.

-

5.2. Zdravotníctvo
Na území obce sa nenachádza zdravotné stredisko. Zdravotné stredisko s ambulanciou
pre dospelých, deti, zubnou a gynekologickou ambulanciou sa nachádza v Obci Žabokreky
a Chynorany.
5.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje na požiadanie občanov V roku 2018 neboli podané
žiadne žiadosti o sociálnu službu :
Obec umožňuje dôchodcom si zabezpečiť stravu v Školskej jedálni pri Materskej škole .
5.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje najmä kultúrna komisia v spolupráci
s Obecným zastupiteľstvom v Livinských Opatovciach formou rôznych kultúrnych podujatí.
Hospodárstvo



Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch - chov ošípaných

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný/.
Bežný rozpočet bol zostavený ako /prebytkový a kapitálový rozpočet ako /schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa

14.12.2017 uznesením č.

132/2017.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:.
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-

prvá zmena schválená dňa 19.04.2018 uznesením č. 158/2018
druhá zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 10/2018

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

517200

644.095

648.701

100,72

291.200
0,00
226.000
517.200

386.700
225
257.170
564.750

391.583
225
256.893
381.724

101,26

232.200
285.000
0,00
0,00

258.750
306.000
0,00
+79.345

225.564
156.160
0,00
+ 266.977

87,17
51,03

99,89
73,81

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Sf
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
391.583,00
225.564,00
166,019,00
225,00
156.159,00
-155.934,00
10.085,00
10.085,00
256.893,,00
0,00

256.893,00
648.701,00
381.723,00
266.978,00
869,00
266.109,00
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6.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

648.701

480.000

430.000

430.000

391.583
225
256.893

280.000

280.000

280.000

200.000

150.000

150.000

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

381.724

264.000

248.400

248.400

225.564
156.160
0,00

264.000
0,00
0,00

248.400
0,00
0,00

248.400
0,00
0,00

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
1.267.675,37

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.387.684,84

995.300,08

1.102.514,23

Dlhodobý hmotný majetok

926.024,44

1.033238,59

Dlhodobý finančný majetok

69.275,64

69.275,64

272.100,35

284.030,13

723,38

674,04

14.484,28

16.378,66

256.892,69

266.977,44

274,94

1.140,47

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
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
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7.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017
1.267.675,37

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.387.684,84

1.231.050,05

1.346.194,63

1.231.050,05

1.346.194,63

36.607,90

40.024,82

2.633,91

500,00

20.000,00

0,00

537,40

869,06

13.436,59

38.655,76

0,00

0,00

17,42

1.465,39

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

Analýza z účtovnej závierky:
-

V roku 2018 obec zrekonštruovala interiér a zariadenie v budove MŠ, vybodovala
závlahový systém na futbalovom ihrisku

7.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

14.484,28

16.378,66

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

7.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

36.607,90

40.024,82

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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8. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2017

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady

264.652,59

298.202,85

50 – Spotrebované nákupy

26.924,75

42.815,68

51 – Služby

57.705,84

35.584,83

52 – Osobné náklady

113.630,47

131.907,27

53 – Dane a poplatky

5.793,03

10.035

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

2557,97

2.733,47

41.507,08

41.471,68

2.221,54

1.054,92

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

14.311,91

32.600,00

34,84

45,08

Výnosy

323.981,97

411.881,84

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

3.735,93

2.461,28

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

1.189,85

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

285.051,00

351.190,36

4.583,91

6.774,94

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

0,00

2.633,91

28.904,83

25.036,00

67 – Mimoriadne výnosy

71,38

0,00

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/

1.634,92

22.595,50

59.291,54

113.633,91

57 – Mimoriadne náklady
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Hospodársky výsledok kladný, v sume 113.633,91 EUR .Účtovný výsledok hospodárenia za
rok 2018 bude v roku 2019 preúčtovaný nasledovne - usporiadanie kladného výsledku
hospodárenia: 431/428
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: V roku 2018 boli vyššie podielové dane a z toho dôvodu mohla obec zhodnotiť
budovu MŠ rekonštrukciou interiéru a zariadenia , vybudovať závlahový systém na futbalovom
ihrisku.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2018 bude v roku 2019 preúčtovaný nasledovne usporiadanie kladného výsledku hospodárenia: 431/428

9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
OU Prievidza prenesený výkon ŠS
OU Prievidza prenesený výkon ŠS
OU Prievidza prenesený výkon ŠS
OU TN ŽP prenesený výkon ŠS
OU TN – prenesený výkon ŠS
OU Partizánske CO
OU Trenčín prenesený výkon ŠS

Suma v EUR
79,86
30,80
753,41
23,00
268,62
132,48
1.099,00

Účel
Evidencia obyvateľstva
Register adries
Voľby v roku 2018
ŽP
Spoločný Stavebný úrad
Odmena skladníkovi CO
Predškolská výchova

9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č..5/2005....
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

TJ Družba
Livinské
Opatovce
PZ Agáčina
Nadlice

Účelové určenie dotácie

Činnosť Telovýchovnej jednoty v obci

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

8.000,00

Nákup materiálu pre Poľovnícke združenie 200,00
na opravu chaty

Rímskokatolická Na činnosť
cirkev farnosť
Nadlice

5.000,00
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9.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Rekonštrukcia interiéru budovy materskej školy.

-

Rekonštrukcia zariadenia v školskej jedálni

-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Vybudovanie multifunkčného ihriska,

-

zrekonštruovať kanál na začiatku obce,

-

oprava budovy domu smútku a športových kabín.

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Vypracoval:

Mária Janušková

V .Livinských Opatovciach

Schválil: Alena Kubrická

dňa 14. Mája 2019

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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