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Obce Potônske Lúky 



1. ÚDAJE O OBCI 

 

 

Obec Potônske Lúky 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 obyvateľov. 

 

Identifikačné údaje: 

 

Názov Obec Potônske Lúky 

Adresa Potônske Lúky č. 41, 930 52  Blahová 

IČO 378 428 46 

DIČ 2021700791 

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 

predpisov 

Počet obyvateľov K 31.12.2015 mala obec  Potônske Lúky 262 občanov 

Rozloha obce 495 ha 

 

Vznik obce 

 

Obec do 01.01.2003 bola súčasťou Hornej Potône pod názvom Horná Potôň – Lúky. Od 

01.01.2003 existuje ako samostatné osídlenie podľa nariadenia vlády SR z 19. decembra 2002 

č. 529/2001 Z. z. Dejiny Potônskych Lúk sa splynú s dejinami Hornej Potône, nakoľko 

nehnuteľnosti darované kráľmi z rodu Árpádovcov sa rozprestierali po Malý Dunaj, dokonca 

aj na ľavom brehu rieky zhruba 1 km-vej hĺbky. Prvé písomné pamiatky o obci Horná Potôň 

pochádzajú z roku 1246 (Koncsol László: Patonyföld – Potônska zem). /Prvý Potônsky spis; 

Pani Mača, dcéra Potônskeho Vida.../ 

 

Symboly obce: 

 

Erb obce a vlajka obce. 

 

Základné orgány obce: 

 

1. obecné zastupiteľstvo 

2. starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Potônske Lúky je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov 

zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na obdobie 4 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 



Poslanci     
1. Zuzana Malecová – zástupca starostu 

2. Zuzana Mezei 

3. Alexander Szöcs 

4. Leonard Flaska 

5. Renáta Czuczová 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 

obce. Každé obecné zastupiteľstvo sa konalo v zasadačke obecného úradu. Ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v decembri 2014. Zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa konali: 26.01.2015, 09.03.2015, 13.04.2015, 29.06.2015, 17.08.2015, 

18.09.2015, 05.10.2015 a 07.12.2015. 

 

Za starostu obce bol zvolený: 

Ladislav Varga  

 

Obecný úrad: 

Vypracúva písomné rozhodnutia obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu 

obecného úradu organizuje starosta obce. 

 

Zamestnanci obce: 

Mónika Molnárová – vedúca úradu 

Benjamin Csomor – údržbár 

Ladislav Mezei – hlavný kontrolór  

Mgr. Andrea Mészárosová – riaditeľka MŠ 

Ibolya Bognárová – upratovačka 

 

Komisie: 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo 5 komisií: 

 

1. Sociálna komisia: 

Predseda: Zuzana Malecová  

 

2. Stavebná komisia: 

Predseda: Zuzana Mezei 

 

3. Komisia pre šport a mládež: 

Predseda: Leonard Flaska 

 

4. Komisia životného prostredia: 

Predseda: Renáta Czuczová 

 

5. Komisia verejného poriadku:  

Predseda: Alexander Szöcs 

 

Schválené právne normy: 

V danom roku neboli schválené žiadne právne normy. 

 

 

 



2. EKONOMIKA OBCE 

 

Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie 

 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 

Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy 

a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám – 

podnikateľom pôsobiacich na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území. 

Rozpočet zahŕňa ja finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce: 

- podiely na daniach v správe štátu 

- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom  

Rozpočet môže obsahovať finančné vzťahy: 

- k rozpočtu iných obcí 

- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. 

V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet 

obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky 

a finančné operácie. 

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. marca 2015 uznesením č. 

19/2015. 

Rozpočet bol zmenený a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.09.2015 uznesením č. 

33/2015. 

 

Porovnanie rozpočtu rokov 2015 a 2014 

 

Rok 2015 pred úpravou rozpočtu 

Rozpočet obce 

 

Príjmy v € Výdavky v € Hospodárenie obce 

Bežný rozpočet                 121.114,00 107.027,00 + 14.087,00 

Kapitálový rozpočet 482.676,00 482.263,00 + 413,00 

Spolu BR + KR 603.790,00 589.290,00 + 14.500,00 

Finančné operácie 7000,00 21.500,00 - 14.500,00 

Spolu BR+KR+FO                 610.790,00                 610.790,00                                 0 

 

 

Rok 2015 po úprave rozpočtu 

Rozpočet obce 

 

Príjmy v € Výdavky v € Hospodárenie obce 

Bežný rozpočet 126.114,00 113.442,00 + 12.672,00 

Kapitálový rozpočet 8.913,00 11.185,00 - 2.272,00 

Spolu BR + KR 135.027,00 124.627,00 + 10.400,00 

Finančné operácie 25.000,00 35.400,00 - 10.400,00 

Spolu BR+KR+FO                 160.027,00                 160.027,00                                 0 

 

 



Rok 2014 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Hospodárenie obce 

- prebytok 

Bežný rozpočet 118.060,00 119.473,00 - 1.413,00 

Kapitálový rozpočet 491.160,00 491.160,00 0,00 

Spolu BR + KR 609.220,00 610.633,00 - 1.413,00 

Finančné operácie 1.413,00 0,00 + 1.413,00 

Spolu BR+KR+FO 610.633,00 610.633,00 0,00 

 

 

 

Komentár k príjmovej časti v roku 2015 

 

Bežné príjmy v tom – dotačné príjmy 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel  

1. Okresný úrad Trnava, odbor 

školstva 

271,00 Príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí MŠ 

2. Ministerstvo vnútra SR 88,44 Register obyvateľov 

3. Okresný úrad Trnava, odbor 

starostlivosti o ŽP 

25,09 Prenesený výkon štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie  

4. Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

249,24 Prenesený výkon štátnej správy na 

úsek stavebného poriadku 

5. Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

11,58 Prenesený výkon štátnej správy na 

úsek dopravy  

6. Ministerstvo vnútra SR 640,00 Referendum  

7. PPA 758,16 Udržiavacie práce zariadení 

detského ihriska  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Bežné príjmy v tom – daňové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 pred 

úpravou 

Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

86.600,00 88.600,00 91.197,97 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 58.600 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 59.006,00 €. 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21.400 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 23.946,48 €. Skutočné 

príjmy dane z pozemkov boli vo výške 21.079,88 € a dane zo stavieb boli vo výške 2.866,60 €. 

c) Daň za psa 

Z rozpočtovaných 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 690 €. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 5.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 4.555,49 €. 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 

Z rozpočtovaných 3000 € bol príjem k 31.12.2015 vo výške 3000 €. 

 



Bežné príjmy v tom – nedaňové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 pred 

úpravou 

Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

34.514,00 35.314,00 34.661,45 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Príjmy z prenajatých pozemkov boli rozpočtované v sume 183,00, skutočný príjem 

k 31.12.2015 bol vo výške 182,70 €. 

Rozpočtovaný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol vo výške 18.954,00 €, 

skutočný príjem činí 18.872,64 €. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 16.177,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 15.606,11 €. 

 

Kapitálové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 pred 

úpravou 

Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

482.676,00 8.913,00 6.584,88 

 

a) Z predaja pozemkov – rozpočtované 1.413 €, skutočný príjem k 31.12.2015 – 0 €. 

b) Štátny účelový fond – z rozpočtovaných 7.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 

6.584,88 €. 

c) Národný majetok SR – rozpočtované 475.263 €, skutočný príjem k 31.12 2015 – 0 €. 

 

Príjmové finančné operácie 

 

Rozpočet na rok 2015 pred 

úpravou 

Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

7.000,00 25.000,00 33.324,63 

 

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – skutočnosť k 31.12.2015 – 5.000,00 

€. 

b) Krátkodobé úvery – po úprave z rozpočtovaných 25.000,00 € bola skutočnosť k 31.12.2015 

– 28.324,63 €. 

 

Komentár k výdavkovej časti v roku 2015 

 

Bežné výdavky 

 

Rozpočet na rok 2015 pred 

úpravou 

Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

107.027,00 106.492 122.090,91 

 

 

 

 

 

 

 



v tom: 

 

Funkčná klasifikácia Rozpočet upravený Skutočnosť 

Výdavky verejnej správy                                  

57.362,00 

                           

73.819,03 

Cestná doprava                                    

2.000,00 

                             

1.595,75 

Nakladanie s odpadmi                                    

5.000,00 

                             

5.255,83 

Bývanie a občianska vybavenosť  

25.700,00 

                             

24.567,18 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo  

1.200,00 

 

1.059,25 

Vzdelávanie – predškolská 

výchova 

 

14.230,00 

 

14.999,50 

Sociálne zabezpečenie  

1.000,00 

 

794,37 

Spolu                                  

106.492,00 

 

122.090,91 

 

Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet na rok 2015 pred 

úpravou 

Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

476.263,00 11.185,00 6.458,50 

 

a) Výpočtová technika – po úprave z rozpočtovaných 900,00 € bol skutočný výdavok vo 

výške 898,20 €. 

b) Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniky a náradia – po úprave 

z rozpočtovaných 2.810,00 € bol skutočný výdavok vo výške 2.745,70 €. 

c) Telekomunikačná technika – z rozpočtovaných 0 € bol skutočný výdavok vo výške 19,90 

€. 

d) Nákup kosačky – z rozpočtovaných 475,00 € bol skutočný výdavok vo výške 474,70 €. 

e) Prípravná a projektová dokumentácia – z rozpočtovaných 7.000,00 € bol skutočný 

výdavok vo výške 2.320,00 €. 

f) Realizácia nových stavieb – z rozpočtovaných 469.263,00 € bol skutočný výdavok 

k 31.12.2015 – 0 €. 

 

Výdavkové finančné operácie 

 

Rozpočet na rok 2015 pred 

úpravou 

Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

21.500,00 35.400,00 38.468,91 

 

a) Z bankových úverov krátkodobých – z rozpočtovaných 8.400,00 bola skutočnosť 

k 31.12.2015 vo výške 6.584,88 €. 

b) Z bankových úverov dlhodobých – po úprave z rozpočtovaných 27.000,00 € bola 

skutočnosť – 31.884,03 €. 

 

 



Prehľad aktív a pasív 

 

AKTÍVA 

 

Názov 2015 2014 

Neobežný majetok spolu                        

1.006.528,21 

                   

962.316,43 

Z toho: dlhodobý nehmotný majetok                            

1.624,70 

                       

1.659,70 

            dlhodobý hmotný majetok                        

953.326,25 

                   

960.656,73 

            dlhodobý finančný majetok                                        

51.577,26 

                                   

0 

Obežný majetok spolu                          

14.953,31 

                     

31.694,24 

Z toho: zásoby                                        

0 

                                   

0 

             pohľadávky                          

12.798,81 

                       

26.438,39 

             finančný majetok                            

2.154,50 

 

5.255,85 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.                                        

0 

                                   

0 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.                                        

0 

                                   

0 

Prechodné účty aktív                                        

0 

                                   

0 

SPOLU                        

1.021.481,52 

                   

994.010,67 

 

 

PASÍVA 

 

Názov 2015 2014 

Vlastné zdroje krytia majetku                          

102.637,45 

                     

68.679,68 

Z toho: fondy účtovnej jednotky                                        

0 

                                   

0 

             výsledok hospodárenia                          

102.637,45 

                     

68.679,68 

Záväzky                        

357.445,34 

                   

362.069,22 

Z toho: rezervy                               

300,00 

                      

  300,00 

            zúčtovanie medzi subj. VS                                        

0 

                                   

0 

            dlhodobé záväzky                         

298.979,30 

                   

320.339,69 



            krátkodobé záväzky                            

23.731,39 

                     

 9.938,63 

            Bankové úvery a ost. príj. výp.                          

34.434,65 

                     

31.490,90 

Prechodné účty pasív                                        

561.398,73 

                                   

563.261,77 

SPOLU                        

1.021.481,52 

                   

994.010,67 

 

 

3. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 

 

Obec v roku 2015 nemala žiadny náklad na výskum a vývoj. 

 

4. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, 

OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH 

PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 

 Obec je vlastníkom akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v počte 1554 

CP, menovitá hodnota je 33,19 €. 

 

5. ÚDAJE O ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ 

 

 Obec nemala v roku 2015 organizačnú zložku v zahraničí. 

 

6. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY 

 

Rekapitulácia plnenia rozpočtu obce za rok 2015 

 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Hospodárenie obce 

- prebytok 

Bežný rozpočet 127.902,93 122.090,91                + 5.812,02 

Kapitálový rozpočet 6.584,88 6.458,50                + 126,38 

Spolu BR + KR                 134.487,81 128.549,41                + 5.938,40 

Finančné operácie 33.324,63 38.468,91                 - 5.144,28 

Spolu BR+KR+FO                 167.812,44                 167.018,32                  + 794,12 

 

Prebytok rozpočtu v sume 794,12 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých 

zákonov sa použije v roku 2016. 

 

 

 

Stav na účte k 31.12.2015 1.576,90 € 

Stav v pokladnici 1.167,00 € 

 

 

 

 



Kontrola peňažných prostriedkov a plnenia rozpočtu: 

 

Rozpočtové príjmy                                                        

167.812,44 

Rozpočtové výdavky                                                        

167.018,32 

Rozdiel                                                            794,12 

 

 

7. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 

 Z hľadiska budúcich cieľov obec Potônske Lúky aj naďalej bude prostredníctvom 

svojich orgánov plniť hlavné samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy 

štátnej správy tak, ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností  z orgánov štátnej správy na obce.  

 

8. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 

ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁV 

 

 V účtovnej jednotke nenastali udalosti osobitného významu, po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

 

Potônske Lúky, 02.06.2016 

 

Vyhotovila: Mónika Molnárová 

 

 

 

       Ladislav Varga 

         starosta obce 

 

 

Prílohy: Súvaha 2015 

   Výkaz ziskov a strát 2015 

   Poznámky 2015 

 


