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Počet obyvateľov (k 31.12.2017): 1147 
Výmera územia: 16,84 km2 
Katastrálne územie: Lukáčovce  
Prvá písomná zmienka: 1264 

Organizačné členenie účtovnej jednotky: 
 Starosta obce: Ing.Igor Cok 
Kontrolór: Ing. Iveta Bendová 
Samostatný odborný referent  
 Administratíva OcÚ, účtovníctvo, mzdy, byty, školstvo, iné:  
 Zuzana Gajdošová 
Samostatný referent –  
administratíva OcÚ, správa daní a poplatkov, pokladňa, stavebné konanie, výrub drevín, iné:  
Iveta Balková 
Prevádzkoví zamestnanci: Iveta Gajdošová, Peter Režo 

Základné orgány obce:   
Obecné zastupiteľstvo:  od 11.12.2014                    Obecné zastupiteľstvo od 6.12.2018 
Ľubomíra Ardonová                                                          Karol Bulla 
Róbert Gajdoš                                                                   Juraj Hanák 
Juraj Hanák                                                                      Stanislav Hanták ml. 
Ing. Juraj Kollár                                                              Peter Markovič 
Ing. Soňa Szalaiová                                                         Ing. Soňa Szalaiová 
Ing .Eduard Teplanský                                                    Ing. Eduard Teplanský 
Martin Zachar                                                                 Martin Zachar 

Starosta: Ing. Igor Cok 
Kontrolór obce: Ing. Iveta Bendová 
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve od  11.12.2014                Komisie od 6.12.2018  
Komisia vereného poriadku 
Bytová  komisia                                                                           bytová komisia 
Stavebná komisia 
Finančná komisia 

Štruktúra zamestnancov Základnej školy s MŠ  Lukáčovce :  
1. Základná škola 

3- pedagogických zamestnancov:        riad. školy-štatutár PaedDr. Dana Kollárová, 

                                                     2 učiteľky 
- 1 nepedagogickí zamestnanci:        1 upratovačka - školníčka. 

2.  Materská škola: 
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- 3 pedagogickí zamestnanci:    zástupca riad. školy pre materskú školu  Anna Režová, 

                                          2 učiteľky. 
-1 nepedagogický zamestnanec:      upratovačka - školníčka. 

3. Školský klub detí:       - 1 pedagogický zamestnanec:     vychovávateľka. 

      Školská jedáleň: 2 prevádzkoví zamestnanci: 
                                  vedúca ŠJ  Martina Gudábová,     kuchárka,  

Základná charakteristika obce   
  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá 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.   
 Geografické údaje  

Obec Lukáčovce leží v severozápadnej časti okresu Nitra na rozhraní Trnavského a 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa cca 15 km vzdušnej vzdialenosti 
severozápadne od Nitry a cca 11 km vzdušnej vzdialenosti od Hlohovca juhovýchodným 
smerom. Rozloha jej katastrálneho územia predstavuje takmer 17 km2.  

Obec Lukáčovce, s nadmorskou výškou 149 až 234 m n. m., sa nachádza v západnej časti 
Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hlavnej doline dolného toku potoka Blatina. Celkový ráz 
prírodného prostredia v Lukáčovciach je veľmi priaznivý pre poľnohospodárstvo. 

Lukáčovce sú modernou, prosperujúcou obcou, ktorá má čo ponúknuť svojim obyvateľom. V 
obci sa uskutočnila plynofikácia, vybudoval sa celoobecný vodovod, zrekonštruovala a 
zdigitalizovala sa telefónna sieť Bol zrekonštruovaný a zmodernizovaný Kultúrny dom 
s oddychovou zónou hlavne pre deti a taktiež a  Dom smútku. V roku 2014 bola dokončená 
rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, Krajino-architektonické úpravy obce a vybudovalo sa 
multifunkčné ihrisko v areáli ŠK Magnus. Futbalový štadión taktiež prešiel úpravami 
a rekonštrukciou. V roku 2015 bol nainštalovaný kamerový systém v obci. V roku 2017 obec 
kúpila budovu, ktorá sa nachádza v strede obce – Družstevný dom. Táto budova prešla 
rekonštrukciu v roku 2017 a aj v roku 2018. V budove je zriadená miestnosť ľudových 
tradícií. Sú tu zozbierané artefakty, ktoré pochádzajú z našej obce z minulosti. Ďalšie 
miestnosti v budove bude po rekonštrukcii obec využívať pre svoje účely. 

Symboly obce  
  
Symboly obce Lukáčovce, ktoré sú zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou 
L-71/2007 sú erb a vlajka. Erb obce Lukáčovce je v tejto podobe: v modrom štíte na zlatom piedestále na 
zlatom tróne sediaci biskup – svätý Martin – v striebornej zlatom zdobenej mitre, v striebornom rúchu a zlatom 
plášti, na hrudi so zlatým pektorálom, ľavicou pred sebou držiaci zlatú ľavošikmú berlu. 
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Vlajka pozostáva s piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej(1/7),bielej(2/7), žltej(1/7),modrej(2/7), 

a bielej(1/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny 

jej listu. 

  
  

História obce   

Nositelia prvých roľníckych kultúr západného Slovenska prišli do chotára už v období 
mladšej doby kamennej, v neolite (5. tisícročie pred Kristom). Staršie neolitické osídlenie 
datuje nález kopytovitého klinu, ktorý pravdepodobne pochádza z pohrebiska, 
rozprestierajúceho sa vo východnom okolí kaštieľa.  

Pri prieskume v roku 1976 sa našli predmety, ktoré upozorňujú, že na svahu nad Blatinou sa 
rozprestieralo aj germánske sídlisko (2. - 4. stor. po Kristovi). Pochádza z obdobia, kedy 
Slovensko priamo susedilo s Rímskou ríšou. V tejto súvislosti sú pozoruhodné značné nálezy 
rímskych mincí z katastra obce. 

Najstarší nález predstavuje nádoba z veľkomoravského obdobia, ktorá pravdepodobne 
pochádza z hrobu.  
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Poznanie dáta najstaršieho písomného prameňa, v ktorom sa názov obce spomína, nie je 
dátumom jej vzniku, ale iba konštatovaním, že tu Lukáčovce už v roku 1264 jestvovali. K 
najzávažnejším výsledkom archeologického výskumu patrí poznatok, že mohylovitý útvar - 
hrádok - pri cintoríne je zvyškom obrannej stavby, ktorých na Slovensku poznáme niekoľko 
desiatok. Lukáčovský však patrí medzi málo tých, ktoré boli odborne skúmané a 
zdokumentované. Mohol byť sídlom nižšej šľachty a obdobie jeho vzniku sa datuje najneskôr 
do 13. stor. a zánik do 15. stor., čo korešponduje s datovaním doby výstavby kaštieľa na 
protiľahlej strane doliny Blatiny. 
  

Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)   

Výchova a vzdelávanie   
    V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:  

- Základná škola a materská škola  s právnou subjektivitou  

- Na mimoškolské aktivity je zriadené:  

- Školský klub detí  

- Obecná knižnica  

Zdravotníctvo  
  

 Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje:  
- Medicentrum Dzurilla -ambulancia praktického lekára v Alekšinciach 

- ZS Rišňovce - detská ambulancia MUDr. Natália Pristachová 

Kultúra  
  Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v priestoroch kultúrneho domu . 
  

Hospodárstvo   
  

Poskytovatelia služieb v obci :  

- Pošta  

Obchodné prevádzky v obci:  

- COOP Jednota  

- Predajňa potravín KIRA 

 Reštaurácie a pohostinstvá:  

- Pizzeria KIARA 

- Pohostinstvo ABM  
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- Pohostinstvo ŠK Magnus 

 Podnikateľské subjekty:  

- Autoopravy Tibor Hraška 

- Stolárstvo Slaný 

Poľnohospodárska výroba v obci :  

- LUPOL, s.r.o. 

- SHR Tibor Páleník 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

a)

Názov účtovnej jednotky Obec  Lukáčovce

Sídlo účtovnej jednotky 951 23  Lukáčovce č. 2

IČO 00308188

Dátum zriadenia 01.01.1991

Spôsob zriadenia Zriadenie na základe zákona .č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov

Názov zriaďovateľa Obec Lukáčovce

Sídlo zriaďovateľa  951 23  Lukáčovce č. 2

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky 

riadna 

c) Účtovná jednotka je súčasťou 
konsolidovaného celku

áno

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce 
a o potreby jej obyvateľov, pričom obec je 
právnickou osobou samostatne hospodáriacou 
s vlastným majetkom a so svojimi finančným 
zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, 
všeobecne záväznými nariadeniami obce a 
organizačnými predpismi obce. 
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Konsolidovaný celok obce Lukáčovce predstavuje organizácia: 

(RO – rozpočtová organizácia) 

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva  

 Základným  nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol  rozpočet  obce  na rok  2018. 
Obec  na  rok  2018  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  2018.  
Rozpočet  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom   dňa 12.12.2017  uznesením č. 36/2017 
Úpravy rozpočtu boli prerokované a schválené na zasadnutí Obecného  zastupiteľstva dňa: 
-Prvá zmena schválená dňa  22.8.2018 uznesením č. 63/2018 
-Druhá zmena schválená    12.12.2018 uznesením č. 20/2018 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

   
  

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia

Ing.Igor Cok 
starosta obce

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia

4+10

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka účtovnej 
jednotky z toho:   
- počet vedúcich zamestnancov 

4+10 

1+3

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

- rozpočtové organizácie zriadené 
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)

Základná škola s materskou školou 
Lukáčovce , 
 951 23  Lukáčovce č. 191

P.č. Názov účtovnej jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma

1. Základná škola s Materskou 
školou Lukáčovce

42202582 Dcérska ÚJ RO

 Rozpočet  
schválený

Rozpočet po 
zmenách 

Plnenie k 
31.12.2018 
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Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

HV zistený podľa §16 ods.3 pís. a,b,c  , t.j.:  HV k celkovému rozpočtovému plneniu. 

                     Výsledok hospodárenia  67 783,63 Eur 

HV zistený podľa §16 odst.3 pís. a,b  , t.j. : HV ako zdroj RF prípadne nového fondu. 

Príjmy celkom 552 692,00 638 697,77 638 852,37

z toho : 

Bežné príjmy 552 692,00 629 263,94 629 418,55

Kapitálové príjmy 0 1 000,00 1 000,00

Príjmové finančné operácie 0 0 0

Príjmy RO s právnou subjektivit. 
0,00 8 433,82 8 433,82

Výdavky celkom 552 692,00 617 545,30 571 068,74

z toho : 

Bežné výdavky 342 020,00 371 441,54 320 216,63

Kapitálové výdavky 18 000,00 50 110,00 48 238,06

Finančné výdavky 46 000,00 46 000,00 45 856,69

Výdavky RO s právnou subjekt. 146 672,00 149 993,76 156 757,36

    

Príjmy Výdavky

Bežný 637 852,37 476 973,99

Kapitálový 1 000,00 48 238,06

Finančné operácie 0,00 45 856,69

Spolu 638 852,37 571 068,74
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                             Celkový výsledok hospodárenia:  113 640,32€ 
Vylučuje sa:                               Splátky úveru -45 856,69€ 
                                                                               FO  -8 390,16€ 
                                                         ----------------------------------- 
                                                                                     59 393,47€ 

Sumu navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v plnej výške VH:  59 393,47€ 

Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát (v eurách): 

Príjmy Výdavky

Bežný rozpočet 637 852,37 476 973,99

Kapitálový rozpočet 1 000,00              48 238,06

SPOLU 638 852,37 525 212,05

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma 

a) tržby za vlastné výkony  a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 8 104,64

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

c) aktivácia 624 - Aktivácia DHM 0

d) daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov

632 - Daňové výnosy samosprávy 396 947,5
9

633 - Výnosy z poplatkov 130 910,1
6
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e) finančné výnosy 641- tržby z predaja DNM 
644 – Zmluvné pokuty 
648 – ostat. Výnosy z prevádz.činnosti

1 000,00 
0 

18 829,97

653 – zúčt. ostat. rezerv z prevádz.činnosti 1 500,00

662 - úroky 573,00

f) mimoriadne výnosy 672 - Náhrady škôd 111,60

g) výnosy z transferov 691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu 
obce, VÚC

0

692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, 
VÚC

0

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 
zo ŠR

70 175,59

694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo 
ŠR

55 145,78

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 
od EÚ

0

696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od 
EÚ

35 453,14

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 
od ostatných subjektov mimo verejnej správy

0

698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov 
od ostatných subjektov mimo verejnej správy

0

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu 
rozpočtových príjmov

0

h) výnosy podľa rozpočtových programov Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma  

a) spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu 26 675,01

502 - Spotreba energie 49 453,07

b) služby 511 - Opravy a udržiavanie 3 185,75

512 – Cestovné 61,27

513 - Náklady na reprezentáciu 270,32

518 - Ostatné služby 88 539,76

c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady 195 502,2
0

524 - Zákonné sociálne náklady 65 471,93

525 – ostatné sociálne poistenia 960,00

527 – zákonné sociálne poistenia 5 968,99

d) dane a poplatky 532 - Daň z nehnuteľností 0

538 - Ostatné dane a poplatky 1 921,01
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                                                                          Rok 2018           Rok 2017 

Bilancia aktív a pasív konsolidovaného celku v erurách     

 e)  ostat.náklady na prevádz. činnosti 541 – ZC predaného DHM 62,24

545 – ostatné pokuty ,penále 0

548- ost.nákl.na prevádz.činnosť 15 220,67

f) odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy  DNM a DHM 168 300,1
5

g) finančné náklady 561 - Predané CP a podiely 0

562 – Úroky 20 290,67

568 - Ostatné finančné náklady 1 378,86

h) náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 
do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC

0

586 – náklady z rozpočtu obce na CVČ 65,00

i) náklady podľa rozpočtových programov Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Osobitné náklady podľa zákona 
o účtovníctve 
§ 18 ods.6

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej 
spoločnosti v členení na náklady za:

- overenie účtovnej závierky 1500

Výsledok hospodárenia pred zdanením 73 924,57 443 584,86

591 – Splatná daň z príjmov 107,21 78,23

Výsledok hospodárenia po zdanení 73 817,36 443 506,63

Rok 2018 Rok 2017

AKTÍVA v EUR 2 183 949,85 2 256 660,39

A: Neobežný majetok 1 783 921,08 1 902 956,01

Dlhodobý nehmotný 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný 1 594 837,65 1 713 872,58

Dlhodobý finančný 189 083,43 189 083,43

B: Obežný majetok 400 028,77 353 704,38

Zásoby 357,63 166,44

Zúčtovanie medzi subj. VS 0 0

Pohľadávky 15 730,53 27 110,43

Finančný majetok 383 940,61 326 427,51

C: Náklady budúcich období 0,00 0,00
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Pohľadávky po konsolidácii 
1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/ 

Záväzky po konsolidácií 
1. Záväzky podľa doby splatnosti v EUR :   

PASÍVA v EUR 2 183 949,85 2 256 660,39

A: Vlastné zdroje krytia majetku 1 144 585,10 1 076 933,64

Fondy 0 0

Nevyspor. VH min. rokov 1 070 767,74 633 427,01

Výsledok hospodárenia (tr.6 – tr.5) 73 817,36 443 506,63

B: Záväzky, z toho: 578 286,51 644 089,59

Rezervy 1 500,00 1 500,00

Zúčt.medzi subjektami verej.správy 0 11 666,09

Dlhodobé záväzky 525 153,72 554 978,33

Krátkodobé záväzky 26 662,46 27 898,84

Bankové úvery a výpomoci 24 970,33 48 046,33

C: Časové rozlíšenie 461 078,24 535 637,16

Pohľadávky Riadok 
súvahy

Hodnota 
pohľadávok 
v EUR 2018

Hodnota 
pohľadávok 
v EUR 2017

Opis

Ostatné pohľadávky 068          0,00          7 359,47 Školská jedáleň

P o h ľ a d á v k y 
z nedan.príjmov

071 4 351,77 4 428,61 Nedaň.príjmy 

Pohľad. z daň.príjmov 072 11 019,91 14 691,21 Pohľadávky za daňové 
príjmy

P o h ľ a d á v k y v o č i 
zamestnancom

073 358,85 631,14 Stravné lístky

Spolu xxx 15 730,53 27 110,43 Spolu

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v EUR 
k 31.12.2018

Výška v EUR 
k 31.12.2017

Krátkodobé záväzky spolu z toho 

Záväzky v lehote splatnosti / SF-ZŠsMŠ 3 455,87 3 038,97

Z á v ä z k y v l e h o t e s p l a t n o s t i /
dodáv.faktúry/

10 088,89 1 755,91

Záväzk l y v l eho te sp la tnos t i /
zamestnanci/ 9 045,29 9 575,73

Ostatné priame dane 1 626,97 1 909,86

Z ú č t o v a n i e s o r g á n m i s o c . a 
zdrav.zabezp.

5 883,25 6 333,39

Dlhodobé záväzky spolu z toho  551 939,36
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Významné investičné akcie v roku 2018 
Obec  Lukáčovce v roku 2018  realizovala:  rekonštrukciu budovy v strede obce 
                                                                        

Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
Obec  Lukáčovce  predpokladá plynulé pokračovanie v nasledujúcom roku. 

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
Obec ani dcérska spoločnosť v konsolidačnom balíku nezaznamenali žiadnu udalosť 
osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

V Lukáčovciach , 6.6.2019 
Vypracovala: Zuzana Gajdošová             Schválil: Ing. Igor Cok 
                       účtovníčka starosta 

Záväzky v lehote splatnosti/ŠFRB/ 474 497,89 497 278,58

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako 5 rokov /
munic.úver/

15 837,02 31 593,02

Záväzky so zos ta tkovou dobou 
splatnosti kratšou ako 5 rokov / úver na 
eurofondy/

9 133,31 16 453,31
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