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OBEC ĽUDOVÍTOVÁ
Obec Ľudovítová leží v juhovýchodnej časti Nitrianskej pahorkatiny, na malej
vyvýšenine po pravom brehu rieky Nitry, rovnobežne s hlavnou cestou z Nitry do Prievidze .
Odlesnený chotár je prevažne rovinný, na západnej strane má mierne zvlnený reliéf, na
východe siaha kataster k úpätiu Tribečských vrchov s nadmorskou výškou 180 metrov.
Najbližším a najvyšším vrchom Ľudovítovej je Žibrica /617 m/.
Kataster obce sa rozkladá na oboch stranách rieky Nitry s rozlohou 188 hektárov.
Prevláda v ňom poľnohospodárska pôda. Necelých 10 hektárov pôdy tvoria rybníky, ktoré
vznikli odstavením a umelým prehradením ramien rieky Nitra.
Obec Ľudovítová sa nachádza približne 15 km severne od krajského mesta Nitra a 20
km južne od okresného mesta Topoľčany.

SYMBOLY OBCE

Erb obce Ľudovítová: v modrom štíte v zelenej pažiti stojaci striebro-odetý roľník so
zlatými fúzmi, v zlatom klobúku a zlatých čižmách, ľavicou pred sebou držiaci zlatú ľavošikmú
rukoväť striebornej dvojzubej motyky.

Zástava Ľudovítovej pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (3/8),
žltej (1/8), modrej (3/8) a bielej (1/8). Ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi
siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
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HISTÓRIA OBCE ĽUDOVÍTOVÁ
História obce Ľudovítová siaha do 13. storočia, keď z chotára Jelšoviec vyčlenilo
nitrianske opátstvo menšiu výmeru pôdy a darovalo ju nitrianskemu hradnému rytierovi
Lajosovi (Ľudovítovi) za preukázané vojenské služby. Táto pôda i dedinka sa nachádzali podľa
nálezovej správy SAV v Nitre (spracoval výskumník Rod) v časti Telkek na terénnej vlne 250 m
južne od kaplnky na cintoríne. Vlna sa ďalej tiahla na sever do časti Kendereš. Pri vykopávkach
výskumník Rod našiel v časti Telkek v hĺbke 150 cm viac maďarských črepov rôznej kultúrnej
príslušnosti: neolitické, oneolitické.
Prvá písomná zmienka o pôvodnej obci sa objavila v roku 1358 v písomnosti, ktorá sa
nachádza v Biskupskom archíve v Nitre pod signatúrou Capsa III. Uvádza sa v nej, že v lokalite
zvanej Layos prope Vichap (v Ľudovítovej pri Výčapoch) sídlia hradní jobagióni. Ďalšie písomné
pamiatky z rokov 1389 a 1404 hovoria o obci Lajosfolua, ktorá v tomto období patrila drobným
zemanom. Písomný záznam z roku 1577 dokumentuje, že Lajosfolua je sídlom predialistov
(drobných zemanov a uhorských šľachticov, ktorí nemali vlastnú , ale prepožičanú pôdu). Obec
i pôda patrili až do 18. storočia grófovi Nyárkiovi, časť aj grófovi Zayovi a ku koncu 18. storočia
rodine Ghylányiových. V latinsky písanom diele Mathiasa Bella z roku 1742 sa hovorí Lajosfalua
je sedliacka dedina, ak sa dá dedinou vôbec nazvať. Matej Karabínsky v Zemepisno historickom lexikóne Uhorska z roku 1786 charakterizuje dedinku takto: Lajosfalua – Lajošov
– je maďarská dedina v Nitrianskej župe, Hornoobdokovskom okrese.
V ročenke z roku 1898 písanej po maďarsky sa dozvedáme, že táto maďarská dedina
má 113 obyvateľov rímsko-katolíckeho náboženstva a 4 židov. Pošta a telefónne spojenie je
v Koniarovciach, železničná stanica vo Výčapoch - Opatovciach. V roku 1920 obec niesla názov
Lajošová, v roku 1927 Lajšová, od roku 1948 Ľudovítová. V roku 1960 bola Ľudovítová
integrovaná do Výčap – Opatoviec, ako časť tejto obce. Až v roku 1994 sa po referende
občanov Ľudovítovej na základe Uznesenia vlády SR č. 1011 obec opäť osamostatnila.

KONTAKTY
Obecný úrad
Adresa: Ľudovítová 21
951 44 Ľudovítová
Tel.: 037 / 77 952 60
Mobil: 0918 328 245
E-mail: obecnyuradludovitova@stonline.sk
Starostka obce: Ing. Renáta Kováčová
Počet obyvateľov: 249
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1. HOSPODÁRENIE OBCE:
PRÍJMY A VÝDAVKY V EURÁCH

Príjmy
Výdavky

Rozpočet
Rozpočet po
Skutočnosť
Plnenie v %
schválený
úpravách
77 468
83 343
80 964
65 900
66 900
61 560

PRÍJMY – bežný rozpočet
schválený rozpočet spolu: 67 000 €
rozpočet po úpravách: 72875 €
skutočnosť: 70 608 €
Výnos dane z príjmov poukázaných ÚS je rozpočet 47 000 eur, po úprave 51 617 Eur. Skutočne
bolo poukázaných daňového úradu 51 617 eur.
Daň z pozemkov a daň zo stavieb je rozpočet 10 200 eur, po úprave 11 332 Eur. Zinkasovaných
je 11 329 eur, k 31.12. na daniach nie je nedoplatok. Všetky dane boli uhradené.
Daň za psa bol rozpočet 300 eur a skutočne sa vybralo 240 eur. Nedoplatky na dani nie sú.
Za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je rozpočet 5 000 eur. Zaplatené bolo 4 379
eur a nedoplatok nevykazujeme.
Z prenájmu budov, priestorov a objektov bol rozpočet 700 eur, výberom bolo zinkasovaných
753 eur – ide o prenájom kultúrneho domu.
Ostatné poplatky rozpočet 500 eur. Príjem je z osvedčovania podpisov, overovania dokladov,
za rybárske lístky, vyhlasovanie rozhlasu a správne poplatky vo výške 573 eur.
Bežné transfery zo ŠR je rozpočet 2 000 eur. Dotácie na voľby starostov, ktoré sa konali v roku
2018 použité 565 eur.
Výnos z rozpočtu VUC vo výške 1 000 eur – nákup digitálneho fotoaparátu a digitálnej kamery.
Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon vo výške 300 eur a prišlo 151 eur – na REGOB,
register adries a na ochranu ŽP.
PRÍJMY – kapitálový rozpočet
schválený rozpočet spolu: 0 €
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VÝDAVKY – bežný rozpočet
Výdavky - Obce na tejto kapitole je rozpočet 56 900 eur. Vyčerpané je spolu 51 648 eur.
Sú to mzdy starostu, kontrolórky, odmeny poslancom, odmeny za mimopracovný pomer – na
dohodu, odvody do zdravotnej poisťovni, odvody do sociálnej poisťovni, odvody na daňový
úrad, cestovné – za používanie motorového vozidla, energie – elektrická energia – kultúrny
dom a obecný úrad, plyn, poštovné a telefónne poplatky, poplatky za internet.
Všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery, diskety, knihy, noviny,
benzín do kosačky a materiál na opravu kosačiek, reprezentačné, údržba výpočtovej techniky.
Špeciálne služby – audit, vedenie účtovníctva. Poplatky – spoločnej stavebnej úradovni, ZMOSu, RVC – školenia a kurzy, poistné budovy, príspevok jednotlivcovi – pri úmrtí občana obce. Sú
tu aj finančné prostriedky pre klub dôchodcov na organizovanie ich akcií. Jednotlivé bežné
výdavky - obce sú uvedené v nasledovnom prehľade:
Pol.

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

Tar.,os.,zákl., fun. plat
Poist. do vš.zdrav.poisť.
Na nemocenské poist.
Na starobné poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestn.
Na poist. do rezer.f.solid.
Cestovné náhrady - tuzemské
Energie
Vodné, stočné
Poštové a telekom. služby
Výpočtová technika
Prev.str.,prís.,zariad.,techn.
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy
Softvér
PHM
Reprezentačné

611
621
625
625
625
625
625
625
631
632
632
632
632
633
633
633
633
633
633

11 000
1 200
200
2 000
150
200
100
800
530
3 000
350
1 210
100
1 500
4 060
300
500
500
450

11 500
1 000
200
2 400
157
200
100
810
530
2 500
350
1 400
100
1 000
4 060
300
500
500
450

11 493
940
169
2 387
157
165
50
809
432
2 488
187
1 390
0
819
3 719
231
480
305
229

Palivá a mazivá – auto

634

100

100

97

Poistenie auto

634

100

100

85

Karty, známky, poplatky auto

634

100

100

1

Pracovné odevy

634

100

100

0
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Oprava budov

635

500

500

365

Výpočtová technika
Školenia, kurzy
Súťaže – MDD, Mikuláš.......
Všeobecné služby
Poplatky a odvody
Poistné
Stravovanie –voľby
Odmeny a príspevky
Odmeny zam. mim. pom.
WWW stránka obce
Členské príspevky
Služby jednotlivcovi
Naklad.s odp.všeob.služ.
Verejné osvetl. energie
Úhrn výdavkov:

635
637
637
637
637
637
637
637
637
637
642
642
637
632

150
150
1 300
9 000
1 000
700
200
2 500
5 100
400
1 000
350
5 000
1 000
56 900

150
150
1 300
9 000
1 000
700
200
2 500
6 000
400
1 000
350
4 193
1 000
56 900

0
15
1 191
8 581
977
583
89
1 337
5 879
342
749
132
4 000
775
51 648

Nakladanie s odpadmi - v tejto kapitole bol rozpočet 5 000 eur. Skutočne sa vyčerpalo 4 000
eur. Sú to výdavky na odvoz a skladovanie KO v našej obci.
Verejné osvetlenie - v tejto kapitole je rozpočet 1 000 eur. Skutočné výdavky na verejné
osvetlenie za elektrickú energiu boli vo výške 775 eur.
VÝDAVKY - kapitálový rozpočet
Obce v tejto kapitole bol schválený rozpočet 6 000 eur. Boli to výdavky na rekonštrukciu a
modernizáciu obce, kde došlo k vyčerpaniu vo výške 6 912 eur.
úhrada vody NSK
LED osvetlenie
Rozhlas. Ústredňa
Cyklocestička
Spolu

720
4 361
371
1 460
6 912

VÝDAVKY – finančné operácie
Schválený rozpočet: 3 000 €
Upravený rozpočet: 3 000 €
Skutočnosť: 3 000 € - splátka úveru
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2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV OBCE V EURÁCH
Aktíva:
Stavby
Drobný dlhodobý majetok
Dlhodobý finančný majetok – výška akcií ZVAku sa nemenila
Pozemky
Územný plán obce
Nedokončené investície
Oprávky za rok 2018
Neobežný majetok celkom
Pohľadávky
Bežný účet + rezervný fond
Pokladňa
Finančné prostriedky celkom
Časové rozlíšenie
AKTÍVA CELKOM

308 498 €
6 208 €
51 583 €
15 201 €
15 294 €
8 088 €
-138 651€
266 221 €
500 €
10 542 €
106 €
10 648 €
782 €
278 151€

Pasíva:
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia rok 2018
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku:
sú to záväzky za elektr.energiu, telef.popl.,
TKO,
služby a nakúpený materiál
Iné záväzky
Záväzky voči zamestnancom – mzdy
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
Daň z príjmov
Kontokorentný úver
Výnosy budúcich období
PASÍVA CELKOM
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179 691 €
184 628 €
-4 937€
500 €
9 360€
428 €

1 447 €
3 685 €
2 065 €
940 €
7 000 €
73 035 €
278 151 €

3. PREHĽAD O VÝVOJI DLHOV OBCE
Obec má kontokorentný úver, ktorého splatnosť je 15 rokov.
Výška úveru k 31.12. – 7 000 €
.
Krátkodobé záväzky
záväzky z obchodného styku
iné záväzky
Mzdy + odstupné
záv. zo sociálneho zabezpečenia
daň z príjmov
Spolu

428 €
1 447 €
3 685 €
2 065 €
940€
8 565€

Dlhodobé záväzky
splatnosť v roku 2032 - vodovod

9 360 €

4. FONDY OBCE
Rezervný fond

Stav k 1.1.

tvorba

čerpanie

85 €

1 047 €

0€

Konečný
k 31.12.
1 132 €

zostatok

Obec do rezervného fondu na základe rozhodnutia OcZ posiela 10% z prebytku hospodárenia
obce za predchádzajúci rok. V roku 2018 z neho nebolo čerpané.

5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE
Obec neprevádza podnikateľskú činnosť.

6. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.
PRIMA BANKA, a.s. Nitra
základný účet
z toho - na bežnú prevádzku má obec

9 409,70 €

Rezervný fond

1 131,87 €

Pokladňa
105,80 €
Zostatok úveru k 31.12.
7 000 €
Obec ukončila rok 2018 s prebytkom hospodárenia vo výške 9 048 Eur.
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Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia:
Prebytok hospodárenia 9 048 Eur.
Na tvorbu rezervného fondu použiť 10 %: 904,80 Eur,
zostatok použiť na financovanie operácií v budúcom roku.

7. PREHĽAD
PRÍJEMCOV

O

POSKYTNUTÝCH

ZÁRUKÁCH

JEDNOTLIVÝCH

Obec Ľudovítová neposkytla v r.2018 žiadnu záruku.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu Obce Ľudovítová za r. 2018.
Záverečný účet obce za rok 2018 bol prerokovaný na zasadnutí OcZ dňa v súlade so zákonom
číslo 583/04 Z.Z. v znení neskorších doplnkov, v zmysle § 16, odst. 8 s výrokom:
V súlade s § 16 odst. 8 cit. zákona obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným
hospodárením „b e z v ý h r ad“.

8. PLNENIE FUNKCIÍ OBCE (PRENESENÉ KOMPETENCIE, ORIGINÁLNE
KOMPETENCIE)
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
Svoje úlohy môže obec financovať spolu s so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a
fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži
na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom
obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR
alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa
má financovať.
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Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.

9. ODBORNÉ STANOVISKO HL. KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU
ZA ROK 2018

10. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

11. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ
JEDNOTKA VYSTAVENÁ
Obec nemá žiadne významné rizika.
V Ľudovítovej dňa 25.4.2019
Spracovali: Ing. Renáta Kováčová – starostka obce
Ing. Lýdia Grežová – ekonómka
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