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Identifikácia účtovnej jednotky  

Názov :    Obec Lehôtka 
Adresa pre poštový styk : Lehôtka č. 23, 985 11  Halič 
Telefón :    047/4392346 
e-mail :    oculehotka@stonline.sk 
Okres :    Lučenec 
Kraj :    Banskobystrický 
Štatutárny zástupca :  Richard Laššan, starosta obce 
IČO :    00316156 
DIČ :    2021237119 
Právna forma :   právnická osoba 
Deň vzniku :   1945- obec Lehôtka ako samostatný územný 
     samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Z. z.   
     o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   
     a Ústavou SR 
Počet obyvateľov k 31.12.2016 : 361 
Rozloha k.ú. obec Lehôtka : 827 ha. 
 

Geografické údaje : 
Obec Lehôtka, okres Lučenec, región Novohrad, štát Slovenská republika. Zemepisné  
súradnice 19 °17 východnej zemepisnej dľžky a 48°22 severnej zemepisnej šírky. 
Nadmorská výška 275 m nad morom,220-481 v chotári.  Poľnohospodárska plocha predstavuje 419 ha, 
z toho 237 ha je orná pôda. 
 

Stručná história obce : 
Obec Lehôtka ležiaca na západnom okraji Lučenskej kotliny je súčasťou Novohradu. Prvá písomná 
zmienka o obci pochádza z roku 1385 a spomína sa ako Lehota. Koncom 17. storočia žilo v Lehôtke 11 
poddanských rodín a 8 želiarskych rodín. Lehôtka je evanjelickou obcou, fíliou Maškovej. Cirkevná škola 
sa spomína od roku 1770. Zanikla v roku 1979. Od roku 1945 je Lehôtka samosprávnou obcou 
s vlastnou samosprávou. 

 
Symboly obce : 
Erb obce, spolu s jej vlajkou a pečaťou predstavuje  trojicu najvýznamnejších identifikačných symbolov 
obce. Erb obce je v tejto podobe : v červenom štíte strieborné /biele/ obrysy hrotmi nadol smerujúcich 
radlíc – lemeša a čeriesla – nad nimi zlaté/žlté/ písmeno L. Vlajka obce pozostáva z troch pozdľžnych  
pruhov vo farbách žltej 1/4, bielej 1/4 a červenej 2/4. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi 
cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,  siahajúcimi do tretiny jej listu. 
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Výchova  a vzdelávanie, kultúra, sociálna starostlivosť 
V minulosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytovala materská škola i základná škola. Materská škola 
ukončila svoju činnosť 31.08.2002. Základná škola nie je v prevádzke od roku 1979. 
 
Obec Lehôtka má písomnú kroniku obce, zápisy do nej sa však už dlhšiu dobu nevykonávali. 
 
Obec má vlastnú knižnicu, ktorá vykazuje slabú činnosti. Jej knižný fond sa neobnovuje. 

 
Základné orgány obce 
1.   Obecné zastupiteľstvo 
2.   Starosta obce 

 
Starostom obce je od  11.12. 2014 Richard Laššan. 
Vo voľbách v roku 2014 bolo do obecného zastupiteľstva zvolených 5 poslancov : 
- Viktor Gergišák – zástupca starostu 
- Ján Jančo 
- Ján Bernát 
- Branislav Benedik 
- Anna Štulrajterová 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach rozhodovalo o základných otázkach obce.  
Pozvánka na zasadnutia OZ je zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia, 

v MR, i osobne doručené poslancom. Každé zasadnutie bolo verejné. 
 
Obecný úrad 
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce a pracovníčka obce Strečková 
Mária. Hlavnou kontrolórkou obce je Božena Ambróšová , ktorá bola schválená Obecným 

zastupiteľstvom. 
 
Rozpočtová organizácia 
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu. 
 
 

Podnikateľské subjekty v obci  
Poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba – AGROTOM s.r.o., Tomášovce 
Predajňa potravín – CBA Slovakia,s.r.o., Lučenec 
Jozef Brťka –Johan Club, hostinec, Lehôtka 107 
Ivan Lalík, auklampiarska dielňa, Lehôtka 76 
Stavebná firma – Ľubomír Laššan 
Ďalšie prevádzky- Rudolf Nociar 

 
Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky 



Obec Lehôtka je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby, 
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom         
a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť 
o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva . 
 
 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet 
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, 
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým 
osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. 
 
 Obec Lehôtka spracováva účtovníctvo za obecný úrad v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná 
jednotka vedie účtovníctvo spôsobom zaručujúcim uchovanie účtovných záznamov /písomnou formou 
a elektronickou formou/. 
 
 Obec  má vypracovanú smernicu „Zásady obehu účtovných dokladov“, schválenú obecným 
zastupiteľstvom Obce Lehôtka. 
 
 Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obec 
upravuje Opatrenie MF SR MF16786/2007-31 z 8. augusta 2007 a Opatrenie MF SR z 11. decembra 
2013 č. MF/19568/2013-31,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania  a rámcovej 
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky Opatrenie MF SR č.MF/21227/2014 z 10.12.2014  č. MF /21232/2014-31 zo dňa 
17.12.2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení 
položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov. 
 
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 
Rozpočet obce Lehôtka na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  16.12.2015 
 uznesením OZ č. 9/4-2015. 
Zmeny : v roku 2016 boli schválené dve zmeny rozpočtu. Prvé rozpočtové opatrenie bolo schválené 
dňa 16.08.2016 .uznesením  OZ č. 13/4-2016, druhé rozpočtové opatrenie bolo schválené dňa 
14.12.2016 uznesením OZ č. 15/3-2016. 
 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
 
Príjmy bežného rozpočtu v €  : 

 



  Zdroj            Názov      Schválený     Rozpočet po Skutočnosť 
           rozpočet         zmenách   k 31.12.2016 
111 Príjmy zo ŠR    150            1910      1839,47     
41 Vlastné príjmy obce          58850             74460                74893,76 
71        Zo ŠR –BBSK        0                 1000      1000,00 
 Spolu            59000          77370    77733,23     

 
Príjmy kapitálového rozpočtu v €  : 
 
Zdroj  Názov      Schválený     Rozpočet po            Skutočnosť 
         rozpočet    zmenách             k 31.12.2016 
Spolu     0           7000     7000,00        
 
 
 
Finančné operácie v  €  : 
Zdroj  Názov     Schválený   Rozpočet po           Skutočnosť 
        rozpočet    zmenách           k 31.12.2016 
Spolu            0     0            0   
 
ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM :   59000       84370  84733,23   
        
Výdavky bežného rozpočtu v €  : 
 
Zdroj  Názov     Schválený     Rozpočet po Skutočnosť 
        rozpočet     zmenách  31.12.2016 
111 Výdavky zo ŠR   150            1717     1827,12 
41 Vlastné výdavky obce          57950               62905                    74004,57  
71 Výd. z iných zdrojov               0             1000                 1000,00 
Spolu                  58100                65622   76831,69 
 
Výdavky  kapitálového rozpočtu v €  : 
 
Zdroj  Názov  Schválený Rozpočet po  Skutočnosť 
    rozpočet zmenách  31.12.2016 
111 Spolu     0           7000  7000,00 
ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM: 
         59000          84370  83831,69 
 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v € 
 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016  % plnenia 
             84370   84733,23       100,43 
 
1/ Bežné príjmy – daňové príjmy : 
 



Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016  % plnenia 
 72455   72879,95     100,59 
 
a/  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej hodnoty vo výške 61300  € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 
poukázané prostr. zo ŠR v hodnote 61328,50 €, čo predstavuje plnenie 100,05 %. 
 
b/ Daň z nehnuteľností  
Z rozpočtovanej hodnoty 8292 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v hodnote 8401,43 €, čo je  
101,32 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v hodnote  5828,08 €, dane zo stavieb boli 
v hodnote2448,73  € a dane z bytov v hodnote 124,62 €. 
 
c/ Miestne dane a poplatky 
Z rozpočtovaných 2863 bol skutočný príjem k 31.12.2016 v hodnote 3150,02 €, čo je 110,03 % 
plnenie. Z toho príjmy dane za psa boli v hodnote 200,00 €, dane za užívanie verejného 
priestranstva v hodnote 10,00 € a dane za komunál. a drobný stavebný odpad v hodnote 2940,02 
€. 
 
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky  za rok 2016 
a/ Daň z nehnuteľností 743,79 € 
b/ Miestne dane a poplatky 1627,52 € /1552,52 odpad  + 75,00 daň za psa/ 
 
 
2/ Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 
 
 Rozpočet na rok 2016  Skutočnosť k 31.12.2016  % plnenia 
                2005    2013,81        100,44  
 
a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 151,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v hodnote 151,00 €  
čo je 100,00 % plnenie. Ide o príjem z prenaj. budov, priestorov a objektov, strojov. 
 
 
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 
Z rozpočtovaných 164,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v hodnote 168,50 € 
čo je 102,74 % plnenie. 
 
c/ Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 
Z rozpočtovaných 829,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v hodnote 829,23 €, 
čo je 100,03 % plnenie. 
 
d/ Príjmy z výťažkov z lotérií 
Z rozpočtovaných18,00 € bol skutočný príjem 22,45 €, čo je 124,72 % plnenie. 
 
e/ Úroky z vkladov 
Skutočný príjem k 31.12.2016 v hodnote 0,06 €. 



 
g/ Príjmy z dobropisov /SSE/ 
Z rozpočtovaných 643,00 € bol skutočný príjem 642,57 €, plnenie 99 93 %. 
 
g/ Iné nedaňové príjmy - príjmy z úhrad za súkrom. telef. hovory 
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem 200,00€, plnenie 100,00 %. 
 
 
3/ Bežné príjmy – ostatné príjmy - transfery : 
   

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
 1910    1839,47    96,31 
 
 
 
Obec v roku 2016 prijala nasledovné granty a transfery : 

 
P.č.: poskytovateľ     suma v €   účel 
1.  Okresný úrad , B.B.                      32,74 starostlivosť o život.prostredie 
2. Okresný úrad        127,70 hlásenie pobytu občanov 
3. ÚPSVaR                 1058,40 rodinné prídavky 
4. Okresný úrad       620,63 voľby do NR SR 2016 

Spolu :                  1839,47      
 Granty a transfery  boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
4/ Bežné príjmy – ostatné  
 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
  1000    1000    100,00 
  
  

Poskytovateľ     suma v €   účel 
BBSK     1000    Dni obce 

 
  
 
5/ Kapitálové príjmy : 
     Obec prijala na plnenie svojich investičných zámerov účelovú dotáciu z MF SR : 
 Rozpočet na  rok 2016  Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
  7000     7000   100,00   
    Kapitálové príjmy boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu strechy kultúrneho domu. 
    V roku 2016 obec nemala príjmy z predaja majetku. 
 
6/ Mimorozpočtové príjmy v sume 0,00 €. 

 
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v € 
 
 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 



           84370   83831,69    99,37 
 
1.  Bežné výdavky : 

Rozpočet na  rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
          77370               76831,69    99,31    
  
v tom :       

funkčná klasifikácia    rozpočet  skutočnosť  % plnenia 
01.1.1 Obce       47521,00         48923,68  102,95 
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť       880,00      893,83  101,57 
01.6.0 Všeob.verej.služby         621,00      620,48    99,92 
02.2.0 Civilná obrana         340,00      360,00              105,88 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi       280,00      310,00  110,71 
04.1.2  Všeobecná pracovná oblasť         40,00        39,00    97,50   
04.5.1  Cestná doprava      1719,00    1718,76    99,99 
05.1.0  Nakl. s odpadmi a živ.pr.     7123,00   7097,39    99,64 
05.4.0  Ochrana prírody      1993,00      1891,92              94,93 
06.4.0  Verejné osvetlenie                  1440,00   1574,49            109,34 
06.6.0  Bývanie a občianska vybavenosť      144,00     143,75  99,83 
08.1.0  Rekreačné a športové služby         40,00       99,07            247,68 
08.2.0  Kultúrne služby               12922,00         10909,58  84,43 
08.3.0  Vysielacie a vydavateľské služby      150,00     151,30            100,87 
08.4.0  Náboženské a iné spoločen. služby    1028,00  1040,04            101,17 
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc. zab. /RP/     1129,00  1058,40  93,75 
Spolu :                        77370 76831,69  99,31 
   
 
 
2/ Kapitálové výdavky – čerpanie kapitálových výdavkov z dotácie MF SR : 
     Štatistická klasifikácia : 08.2 - kultúra 

Rozpočet na rok 2016  Skutočnosť k 31.12.2016  % plnenia 
         7000     7000   100,00 
3/ Výdavkové finančné operácie : 
 Rozpočet na rok 2016  Skutočnosť k 31.12.2016    
   0                     0 
 
Obec neposkytovala dotácie právnickým a fyzickým osobám podľa § 7ods. 4   
Zákona č. 583/2004 Z. z. 
 
 

4.  Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 – prebytok  
     Výsledok hospodárenia za rok 2016 je v hodnote 901,54 €  /bežné príjmy 77733,23 € kapitál.       
príj.7000,00 €  - bežné výdavky 76831,69 € -kap. výd. 7000,00 €/. Prebytok rozpočtu  
Navrhujeme použiť ako prídel do rezervného fondu. 
     
 
Zostatok v pokladni   /211/        376,55 €    



Zostatky na bežných bankových účtoch   /221/     3230,66 € 
Zostatok na účte sociálneho fondu   /472/       -14,48 € 

 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 
 
 Sociálny fond 
 Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú  zásady použitia sociálneho fondu. 
     
Sociálny fond      suma v € 
ZS k 01.01.2016     356,58   
Prírastky – povinný prídel – 1 %   231,42 
Úbytky – stravovanie-stravné lístky   602,48 
  
KZ k 31.12.2016                 - 14,48  
 
 

 
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. štátnemu rozpočtu 
c. štátnym fondom 
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 

7.    Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v € 
 
A K T Í V A 
Názov     ZS k 01.01.2016  KZ k 31.12.2016 
Neobežný majetok spolu       104515,78   113967,82 
z toho : 
Dlhodobý nehmotný majetok           0,00             0,00 
Dlhodobý hmotný majetok         45525,78    54977,82 
Dlhodobý finančný majetok         58990,00    58990,00 
 
Obežný majetok spolu          16446,41    17703,05 
z toho : 
Zásoby        0,00             0,00 
Pohľadávky          13207,74                13807,05 



Finančný majetok           2949,88      3607,21 
Poskytnuté návr.fin.výpom.dlh.    0,00            0,00 
Poskytnuté návr.fin.výpom.ktd.           288,79       288,79 
 
Náklady budúcich období                         777,10       738,50 
SPOLU  AKTÍVA  :        121739,29             132409,37 
 
P A S Í V A 
Názov     ZS k 01.01.2016    KZ k 31.12.2016 
Vlastné imanie          97488,81            101788,64 
z toho : 
Nevysp.výsl.hosp.z min.r.         97352,68              96090,26 
Výsledok hospodárenia     -1262,42            +4299,83 
Oceňovacie rozdiely                  1398,55              1398,55 
 
Záväzky                               6804,51  7658,49 
z toho : 
Rezervy zákonné ktd.                   300,00    300,00 
Krátkododobé záväzky                  356,58        0,00 
Ktd. záväzky                 6147,93              7358,49 
Bank.úv. a ost. prij.výp.        0         0 
 
Výnosy budúcich období               17445,97           22962,24 
SPOLU  PASÍVA   :                          121739,29         132409,37  
 
 
 

8.   Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016     
Obec  v roku 2016 neprijala žiadny úver. 
 
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto krátkodobé záväzky : 
 
- voči dodávateľom /321/   4860,13 
- voči zamestnancom /331/     831,37 
- voči poisťovniam /336/   1318,98 
- ostatné priame dane /342/     348,01 
- ostatné záväzky /325/         0,00 
   SPOLU :                7358,49 
 
 
Obec nemá žiadne príspevkové organizácie. 
Obec neposkytla v roku 2017 žiadne záruky. 
Obec neprevádzala v roku 2017 žiadnu podnikateľskú činnosť.  
 
 
 
 



 
 
  
 
    
 

9.   Náklady, výnosy, hospodársky výsledok k 31.12.2016  
 
N á k l a d y 
Názov      stav k 31.12.2016 
 
Spotrebované nákupy spolu    12372,83 
z toho :    
Spotreba materiálu       9669,55 
Spotreba energie        2703,28 
 
Služby spolu      17179,97 
z toho : 
opravy a udržiavanie      3193,62 
cestovné               19,70 
náklady na reprezentáciu         545,89 
ostatné služby               13420,76 
 
Osobné náklady spolu      36899,88 
z toho : 
mzdové náklady      26517,65 
zákonné sociálne poistenie      9117,75 
zákonné sociálne náklady      1264,48 
 
Dane a poplatky          490,29 
 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť spolu        727,86 
z toho : 
ostatné pokuty a penále           60,00 
odpis pohľadávky         203,76 
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť     464,10 
Odpisy dlhodobého majetku     5606,00 
Tvorba ost.rez. z prev. činn.       300,00 
Ostatné finančné náklady       356,23 
 
SPOLU NÁKLADY :               73933,06 



 
V ý n o s y 
tržby z predaja služieb     3910,54 
daňové výnosy samosprávy            70436,77 
výnosy z poplatkov       385,50 
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti    212,77 
úroky kreditné            0,06 
ostatné finančné výnosy         22,45 
výnosy samospr .z bež. trans. zo ŠR            1781,07 
výnosy samospr. z kapit.trans. zo ŠR            1231,73 
výnosy samospr. z kapit. trans. od ost. subj.   252,00 
SPOLU VÝNOSY :                       78232,89      
 
Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia obce, a to rozdiel medzi 
 - účtovnou triedou 5 :  73933,06 a 
 - účtovnou triedou 6 :  78232,89 
zisk  vo výške 4299,83 € navrhujeme zaúčtovať na účte nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov, a to účtovným zápisom 431000/428 AE  016. 
 
  
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. Účtovná 
závierka bola odovzdaná v elektronickej forme  metodikovi obcí na Daňovom úrade v Banskej 
Bystrici a v písomnej forme správcovi dane na Daňovom úrade pobočke v Lučenci v termínoch 
stanovených v zákone. 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 
potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 
 
 

 
Mária Strečková       Richard Laššan 
ekonómka obce       starosta obce 
 
 
V Lehôtke, 16.05.2017. 
 
 
 
              


