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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania,
dostáva sa Vám do rúk spojená výročná správa obce Lovinobaňa. Je to dokument, v ktorom sa
dozviete všetky podstatné informácie o živote v našej obci, o jej histórii i súčasnosti, no najmä
o hospodárení obce. V minulom roku sme zostali verní už zabehnutým spoločenským akciám
ako napríklad stavanie a váľanie mája, pri vatre pri príležitosti SNP, pri vzdaní úcte našim
starším obyvateľom, či pri vianočnej besiedke. Šikovné pani učiteľky z Materskej školy a zo
Základnej školy našich najmenších naučia vždy niečo nové, majú za sebou mnoho výletov, pri
ktorých spoznávajú krásy Slovenska a získavajú nové vedomosti a skúsenosti. Veľmi ma teší,
že sa v Lovinobani našli ľudia zapálení pre folklór a vďaka nim si môžeme pri veselej ľudovej
pesničke zaspievať či zatancovať s folklórnou skupinou Spievanky a detským folklórnym
súborom Kukulienky. Nezabúda sa u nás ani na šport. Naša obec má zastúpenie v 1. triede
oblastného futbalového zväzu Lučenec. Pravidelne organizujeme volejbalový a aj futbalový
turnaj. Výborné výsledky dosahujú žiaci Základnej školy, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na
rôznych súťažiach a reprezentujú svoju obec.
V uplynulom roku sme sa venovali tiež rozvoju našej obce. Dokončili sme realizáciu projektu
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lovinobaňa, na ktorý sa nám
podarilo získať nenávratný finančný príspevok. Pokračovali sme s prípravnou a projektovou
dokumentáciou pre výstavbu novej budovy materskej školy, nakoľko existujúca budova
nespĺňa potrebné štandardy. Opravili sme miestnu komunikáciu na ul. Mierovej. Pokračovali
sme tiež s prípravnou a projektovou dokumentáciou pre výstavbu novej čistiarne odpadových
vôd. Pevne verím, že sa nám podarí pokračovať v už začatých rekonštrukciách chodníkov
v celej obci, miestnych komunikácií a budeme môcť zrealizovať aj výstavbu novej materskej
školy.
Rád by som sa poďakoval občanom obce Lovinobaňa, ktorí nás reprezentujú a taktiež
občanom, ktorí sa podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a
prispievajú k dobrému menu obce.
2. Identifikačné údaje obce
Názov: obec Lovinobaňa
Sídlo: Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
IČO: 00316172
Štatutárny orgán obce: Ing. Marian Lenhard
Telefón: 047/ 45 125 16, 047/45 125 15, 0905 270 914
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec
číslo účtu IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
E-mail: obeclovinobana@stonline.sk
Webová stránka: www.lovinobana.sk
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Marian Lenhard
Zástupca starostu obce: Pavol Gabľas (od 10.12.2014)
Hlavný kontrolór obce: Ing. Alexandra Vranová (od 16.8.2014)
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo od 10. 12. 2014:
1. Ján Baláž
99% - občiansky hlas
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2. Pavol Gabľas
3. Ján Uhrin
4. PhDr. Pavol Mičianik, PhD
5. Ing. Michal Lenhard
6. Bc. Jozef Košičiar
7. Bc. Andrea Valachová
8. Dušan Strapko
9. Miroslav Bella

nezávislý
SMER - SD
KDH
Strana moderného Slovenska
SMER - SD
KDH
SMER - SD
KSS

Komisie:
Obecné zastupiteľstvo môže ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány zriaďovať komisie. V rámci týchto funkcií komisie vypracúvajú stanoviská k
prerokovávaným materiálom ako podklady pre rozhodnutia OZ i stanoviská k riešeniu
všetkých najdôležitejších otázok života obce, predkladajú vlastné iniciatívne návrhy a podnety
OZ. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom.
Novozvolené obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10. 12. 2014
zvolilo ZPOZ a za členov boli zvolení: Pavel Mičianik a Andrea Valachová s možnosťou
sobášiť, Iveta Dančová, Terézia Ondrisová, Ľubica Mániková, Mária Peťková, Miroslava
Galádová. Sobášne dni boli určené: streda o 15,00h a sobota o 14,00h v sobášnej miestnosti v
budove Obecného úradu, SNP 356/1, Lovinobaňa.
Obecný úrad:
- je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje
organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
- zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva
a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné podklady a iné písomnosti na
rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia
všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia,
uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Zamestnanci obecného úradu:
1. Samostatná referentka – dane a poplatky, hrobové miesta
2. Samostatná referentka – matrika, REGOB, stavebná agenda
3. Mzdová účtovníčka – PaM, pokladňa, poplatky
4. Ekonómka – účtovníctvo, financie, majetok, rozpočty, nájomné zmluvy
Rozpočtové organizácie obce:
Názov
rozpočtovej
organizácie

Sídlo
rozpočtovej
organizácie

Základná škola v
Lovinobani

985 54 Lovinobaňa,
Školská 9

Zmena /zriadenie,
zrušenie, zmena
formy právnickej
osoby/
Zriaďovacia listina
1/2002 zo dňa
1.7.2002

Štatutárny orgán
RO/riaditeľka ZŠ
RNDr. Katarína
Golianová

4

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh
môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. Majetkom obce sú veci vo
vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa
zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce. Majetok
obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Podiely na daniach v
správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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. Ďalšie 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.
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 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. Obec ako samostatný územný
samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základným dokumentom strategického
plánovania obce je Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Lovinobaňa ako
strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Vízie obce:
• Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a
ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,
• Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a
ostatným subjektom.
• Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí verejných
• Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť občanov obce.
• Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života.
Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú,
kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci.
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
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Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Susedné mestá a obce:

okres Lučenec, mikroregión Novohrad
Lučenec, Detva, Ružiná, Podrečany, Mýtna, Dobroč, Kotmanová,
Mýtna, Divín
Celková rozloha kat. územia obce: 2 113 ha
Nadmorská výška:
264 m.n.m.
5.2. Demografické údaje

Národnostná štruktúra:

slováci

Náboženské zloženie:

rím.katolíci, evanjelici a. v.

Hustota a počet obyvateľov :
Počet obyvateľov k
Počet občanov v obci k uvedenému dátumu
Počet občanov prihlásených na trvalý pobyt
Počet občanov prihlásených na prechodný pobyt
Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu
Počet zosnulých
Počet narodených
Priemerný vek
Počet občanov bývajúcich v bytoch
Počet občanov bývajúcich v domoch
13
22
9
126
330
308
204

Počet obyvateľov
do 6 mesiacov
do 12 mesiacov
od 6 do 12 mesiacov
do 6 rokov
do 15 rokov
od 1 do 15 rokov
od 6 do 15 rokov

31.12.2015
2027
18
11
40
21
23
39
638
1389

podľa veku k 31.12. 2014
400 do 18 rokov
378 od 1 do 18 rokov
70
od 15 do 18 rokov
1697 od 15 rokov
1627 od 18 rokov
620 muži od 18 do 60 rokov
562 ženy od 18 do 55 rokov

Vývoj počtu obyvateľov :
predpokladáme starnutie populácie, nakoľko sa práceschopní obyvatelia obce sťahujú do
väčších miest, resp. do zahraničia za prácou.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : miera evidovanej nezamestnanosti k decembru 2015 je 17,53%
Vývoj nezamestnanosti : oproti roku 2014 (20,08%) nastal mierny pokles, je to však spôsobené
vyšším počtom aktivačných pracovníkov a zaradením takýchto uchádzačov o zamestnanie do
štatistík, odlivom pracovných síl do zahraničia a nárastom občanov v dôchodkovom veku.
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5.4. Symboly obce

Erb obce tvorí v striebornom štíte zo stredného vŕška zeleného
trojvršia vejárovito vyrastajúce čierne nástroje – uprostred
kladivo, vľavo sekera a vpravo kopáč – všetky na čiernych
násadách.

Vlajka obce Lovinobaňa pozostáva z piatich pozdĺžnych
pruhov vo farbách zelenej, čiernej, bielej, čiernej a zelenej.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Lovinobaňa je okrúhla, uprostred s obecným
symbolom a kruhopisom OBEC LOVINOBAŇA. Pečať má
priemer 35 mm.

Od spomenutých troch základných symboloch možno odvodiť ďalšie :
Zástava obce Lovinobaňa má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však
nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.
Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa
vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo
kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Krátka zástava obce Lovinobaňa je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená
k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
Koruhva obce Lovinobaňa predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil
pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
Znaková zástava obce Lovinobaňa má podobu takmer štvorca, jej výška sa však
v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté
do celej plochy textilu.
Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Lovinobaňa predstavuje spojenie koruhvy
so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
Štandarda starostu obce Lovinobaňa má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné
postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je
však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť
zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení
a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.
5.5. História obce
Obec sa spomína od roku 1336 a v minulosti patrila k Divínskemu panstvu. O starobylom
pôvode obce Lovinobaňa uvádzajú, že toto územie v časoch nadvlády Tomajovcov (od roku
1222) nebolo ľudoprázdne, že tu už predtým existovalo staršie slovanské osídlenie.
Z prvkov materiálnej povahy sa spomína Lovinobanský kostol už v 14. storočí.
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Prvé stopy vzťahujúce sa na banskú činnosť v Lovinobani pochádzajú z roku 1247 až 1250,
kedy kráľ Belo IV. vzal pôdu a teda aj ťažbu a prevzal ju tak do kráľovskej starostlivosti
(jednalo sa hlavne o striebro).
Zo staršieho obdobia sa okrem zmienky o obci z roku 1336 dozvedáme, že obec patrila v roku
1338 rodine Losonczyovocv. Táto rodina prejavovala už začiatkom 14. storočia záujem o
baníctvo. Patrila im v tom čase i Lovinobaňa a okrem tejto lokality otvárali už v 14. storočí
nové banské diela.
V stredoveku sa v chotári Lovinobane ťažila železná ruda (do 17. storočia pracovali dva
hámre).
Turecké nájazdy mali dosah i na obec Lovinobaňu patriacu v tom čase divínskemu hradnému
panstvu. 25. júla 1575 obsadili turecké vojská tento hrad a tak sa celá Novohradská župa
dostala pod tureckú nadvládu. Až do konca tureckej nadvlády, do 26. novembra 1593, boli
obce povinné odvádzať poplatky a naturálie na vydržiavanie tureckej posádky. Z obdobia
tureckého pustošenia sa nezachovali podrobnejšie zápisy o Lovinobani. V roku 1595 zdedil
obec po Bálintovi Balašovi Žigmund Balaša. Od roku 1598 sa obec dostala späť pod vládu
rodiny Losonczyovcov.
Na prelome 17. a 18. storočia písomné pramene dôkladnejšie ako predtým odrážali majetkové
pomery v obci. Dokonalý obraz o domácnostiach v Lovinobani a ich majetkových pomeroch
získavame z dikálneho súpisu z roku 1707, v tejto pamiatke administratívno – právneho
charakteru sú rozpísané jednotlivé domácnosti a vzhľadom na výšku a veľkosť ich majetku sa v
závere súpisu pri každej rodine udáva i výška daňového poplatku v dikách. Obec mala vo
vlastníctve jeden mlynský kameň a pivovar s jedným pivovarníkom. Z roku 1734 pochádza
ďalší zápis o budovaní mlyna, resp. Jeho zdokonalení vybudovaní novej studne a zrubu. Z toho
vyplýva, že v hospodárskom živote obce mal mlyn dôležité postavenie.
Podľa prvého sčítania obyvateľstva v Uhorsku v rokoch 1784 – 1787, žilo v Lovinobani 730
obyvateľov v 132 rodinách bývajúcich v 72 domoch.
Okrem kultúrnej sféry treba v súvislosti s hospodárskym vývojom obce Lovinobaňa spomenúť
v 40. rokoch 19. storočia i drevený pivovar, ktorý však neskôr zhorel a viac ho už neobnovili.
Nachádzal sa v oblasti neskorších Vitálišových hospodárskych budov, na mieste, kde bola v 60.
rokoch minulého storočia strojová a traktorová stanica. V polovici 19. storočia žili v obci 4
debnárske rodiny. Na prelome 1. a 2. polovice 19. storočia boli v obci i garbiari. Ku koncu 19.
storočia však garbiarstvo zaniklo. Začiatkom 20. storočia bolo z remesiel rozšírené obuvníctvo
a čižmárstvo. Spomína sa aj fajkár, tkáč, haviar.
Okolo roku 1885 sa v obci spomínal i Mandlov liehovar a pálenica slúžiaca na výrobu
borovičky. Liehovar neskôr zanikol, pálenica však ešte v roku 1910 bola v činnosti. Napriek
tomu, že Lovinobaňa ležala na významnej komunikácii z Lučenca do Banskej Bystrice, na
ktorej už 1. marca 1706 otvorili prepravu cestujúcich a pošty, otvorenie poštovného úradu v
obci Lovinobaňa súviselo až so zavedením železničnej dopravy na trase Lučenec – Zvolen v
roku 1872. Lovinobanský poštový úrad otvorili v roku 1873 a mal okrem svojho poštovného
priečinka ďalšie dva pre Mýtnu a Divín. Zároveň bol v obci i notársky úrad.
9. júna 1874 vypukol v obci požiar, pri ktorom zhorela cirkevná škola, fara, časť kostolnej
veže a okolité hospodárske i obytné stavby.
V 70. rokoch 19. storočia sa v miestach medzi železničnou traťou a centrom obce spomína 1.
lovinobanská vápenka, v ktorej vypaľovali surovinu z blízkeho lomu v Ružinej.
V obci Lovinobaňa sa dodnes zachovala pečať z roku 1667 s nápisom: SIGIL: TOTE:
COMUNIT: OPIDI: LOVINOBANENSIS štít po oboch stranách dopĺňa rozdelený letopočet
16 - 67. Priemer pečate je 31 mm. V centre pečate je renesančný štít, vnútri ktorého z trojvršia
vyrastajú banícke insígnie: sprava kopáč, dvojstranné kladivo je v strede, sekera vľavo. Tri
prvky umiestnené v štíte lovinobanskej pečate sú ojedinelým zjavom v slovenskej sfragistike.
Nad štítom pečate je kráľovská koruna, ktorá však z heraldického hľadiska nemá funkciu a
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symbolizuje iba snahu nadniesť význam obce. Letopočet 1667 na pečati pravdepodobne
označuje rok, v ktorom bola obec Lovinobaňa zbavená povinnej vojenskej služby
remeselníkov.
Na jeseň 1938 dochádza k rozbitiu ČSSR a južnú časť okresu Lučenec začiatkom novembra
1938 obsadila horthyovská armáda, Lovinobaňa sa stala okresným sídlom. 24. septembra 1938
bola následkom stupňovania imperialistického nátlaku a agresie proti Československu
vyhlásená všeobecná mobilizácia záložných jednotiek do Československej armády. Na
Slovensku bol 2.4.1939 v Ilave zriadený 1. koncentračný tábor. 1. septembra 1944 vzniká v
Lovinobani Revolučný národný výbor a Okresný revolučný národný výbor. Medzi prvé a
najdôležitejšie rozhodnutia ORNV a RNV patrilo ustanovenie národnej milície a uskutočnenie
mobilizácie. Po vyhlásení povstania začína sa vytvárať okresné vedenie KSS. 30. a 31. augusta
prišli do obce prví slovenskí a sovietski partizáni. Občania ich prijímali s láskou. Dňa
22.10.1944 bolo SNP čiastočne potlačené. 28. januára 1945 v obci ostalo iba niekoľko fašistov,
ktorí vyhodili uprostred dediny cestný most. Výbuch poškodil aj okolité domy. Za krátky čas
dedinu oslobodila Červená armáda.
V povojnových rokoch začína rozvoj obce, na ktorom nesie zásluhu predovšetkým rozvoj
magnezitových závodov, ktoré okrem toho, že poskytli ľuďom zamestnanie v rámci sociálnej
politiky, dali vystavať sídlisko, materskú školu, kultúrny dom a ďalšie objekty.
V roku 1924 začala výstavba magnezitového závodu, ktorý bol rozšírený v roku 1928. V
povojnových rokoch a hlavne v rokoch 1960 až 1970 a neskôr v rokoch 1990 až 1996 bol
zmodernizovaný a aj vďaka tomu bol úspešným výrobcom žiaruvzdorných magnezitových
stavív s vysokým podielom exportu. V roku 2006 sa výroba ukončila. Závod, ktorý prežil
svetovú vojnu, neprežil ziskuchtivosť jednotlivcov.
Poľnohospodárstvo v Lovinobani sa kombinovalo s prácou v neďalekom magnezitovom
závode alebo s prácou pri železnici. Pokusy založiť družstvo v Lovinobani sa datujú už do roku
1950, ale založiť JRD sa ešte nepodarilo. Podpisovanie prihlášok do JRD sa dialo slávnostným
spôsobom na MNV. Výsledkom bolo začiatkom augusta 1952 založenie JRD. V jeseni roku
1958 vstúpilo do JRD 22 nových družstevníkov a tým sa JRD stalo až na 4 – 5 roľníkov
prakticky celoobecným družstvom, ktoré obhospodarovalo 456 ha pôdy, z toho bolo 140 ha
lúk. Najradikálnejší bol zásah do úpadkového JRD z rozhodnutia vyšších straníckych orgánov
ako aj Okresnej poľnohospodárskej správy v Lučenci. Zaostávajúce JRD v Lovinobani sa
pričlenilo k Štátnemu majetku v Lučenci. V okolí Lovinobane ani ostatné JRD nevykazovali
dobrú prácu a tak dňom 1.1.1965 sa z jednotných roľníckych družstiev vytvára celok pod
názvom Štátny majetok, n.p., v Lovinobani. Vznikom štátneho majetku bola založená aj
závodná autodoprava.
Štátny majetok v Lovinobani si ako poľnohospodársky podnik svoje poslanie úspešne plnilo.
Z roka na rok sa to prejavovalo v úspešnom plnení plánovaných úloh a tým jeho hospodársky a
politický význam pri existencii silného družstevného sektora.
5.6. Pamiatky
V obci sa nachádza pamätná tabuľa Revolučného Národného výboru umiestnená na budove
Klubu dôchodcov v Lovinobani, Štefánikova ulica.
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Lovinobaňa – s právnou subjektivitou
- Materská škola Lovinobaňa – bez právnej subjektivity
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Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Centrum voľného času pri Základnej škole v Lovinobani
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že vzdelávanie bude pokračovať
v súčasnom trende s väčším zameraním na výchovu detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Praktický lekár pre dospelých, MUDr. Ladislav Eštók, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
- PRO VITAE Medic s. r. o. - neštátna ambulancia pre deti a dorast, MUDr.
Kováčiková, pracovisko Dom služieb, SNP 2, 985 54 Lovinobaňa
- Neštátna zubná ambulancia, MUDr. Ľudmila Karelová, pracovisko SNP 2, 985 54
Lovinobaňa
- Lekáreň Hviezda, Mgr. Kozáková, pracovisko SNP 2, 985 54 Lovinobaňa
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
v obci bude obmedzený z dôvodu obmedzenia ordinačných hodín v ambulancii pre deti
a dorast.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- kancelária Terénnej sociálnej práce
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na : podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity, integráciu a opätovné zamestnanie pre znevýhodnené
osoby, boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podporu uznania
rozmanitosti na pracovisku.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obecný úrad Lovinobaňa - Miestne kultúrne stredisko v Lovinobani a v miestnej časti
Uderiná
- Klub dôchodcov v Lovinobani
- Materská škola Lovinobaňa
- Základná škola Lovinobaňa
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude vyvíjať podobne ako v súčasnosti.
6.5. Hospodárstvo
Farský úrad – Rímskokatolícky
- Rím.kat. farnosť Lovinobaňa, Farská 296/2, 985 54 Lovinobaňa
- správca farnosti: farár Mgr. František Koščák
Farský úrad – Evanjelický a. v
- Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v., Partizánska 145/22, 985 54 Lovinobaňa
- správca farnosti: zborová farárka Mgr. Dana Vicovanová
Slovenská pošta, a.s,
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-

pracovisko Lovinobaňa, Štefánikova 16, 985 54 Lovinobaňa

Obchodné prevádzky v obci:
-

CBA Slovakia, s. r. o. – prevádzka Lovinobaňa, J. Slobodu
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo – prevádzka Lovinobaňa, Dom služieb
Rozličný tovar Mária Benediktyová – prevádzka Lovinobaňa, Štvrť 1. mája
Marcela Hrašková – textil – prevádzka Lovinobaňa, J. Slobodu
Obuv-textil Emília Bystrianska – prevádzka Lovinobaňa, Dom služieb
Flamengo, s. r. o. – prevádzka Lovinobaňa, pod mostom
Stavebniny Oľga Mišove – prevádzka Lovinobaňa, J. Slobodu
K-áčko – pohostinstvo Lovinobaňa, Štefánikova
Pohostinstvo Anna Čerpáková – Lovinobaňa, J. Slobodu
Pohostinstvo Viera Šuľanová – Lovinobaňa, Štvrť 1. mája

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
nebude meniť.
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce Lovinobaňa bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2014 uznesením
č. 71/2014.
Zmeny rozpočtu:
- ROP 1 schválené dňa 25.2.2015 uznesením č. 18/2015
- ROP 2 schválené dňa 25.2.2015 uznesením č. 19/2015
- ROP 3 schválené dňa 25.3.2015 uznesením č. 33/2015
- ROP 4 schválené dňa 27.5.2015 uznesením č. 50/2015
- ROP 5 schválené dňa 29.6.2015 uznesením č. 61/2015
- ROP 6 schválené dňa 29.6.2015 uznesením č. 62/2015
- ROP 7 schválené dňa 7.9.2015 uznesením č. 78/2015
- ROP 8 schválené dňa 30.9.2015 uznesením č. 82/2015
- ROP 9 schválené dňa 25.11.2015 uznesením č. 105/2015
- ROP 10 schválené dňa 25.11.2015 uznesením č. 108/2015
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

1334741,00

1549624,00

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2015
1648492,24

1135941,00
192300,00
0,00
6500,00
1334741,00

1237723,00
192300,00
111001,00
8600,00
1549624,00

1336371,40
192340,99
110389,88
9389,97
1390800,40

108,89
100,02
99,45
109,19
89,75

562153,00
275033,00
16000,00
481555,00
0,00
0,00

586451,00
376834,00
16000,00
560339,00
10000,00
0,00

588200,12
207141,53
15900,00
569642,15
9916,60
257691,84

100,30
54,97
99,38
101,66
99,16
-

Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO bežné
Výdavky RO kapit.
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
105,77

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1345761,37
1336371,40
9389,97

1157842,27
588200,12
569642,15

187919,10
192340,99
192340,99
0,00

217057,53
207141,53
9916,60

-24717,14
163201,96
1906,21
161295,75
110389,88
15900,00

94489,88
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1648492,24
1390800,40
257691,84
1906,21
255785,63

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 163201,96 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 1906,21 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 161295,75 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 94489,88 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 94489,88 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1906,21 EUR, a to na :
- normatívne financovanie ZŠ 1500,00 EUR
- nenormatívne financovanie ZŠ – dopravné 400,89 EUR
- nenormatívne financovanie ZŠ – asistenti učiteľa 4,88 EUR
- hmotná núdza 0,44 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 255785,63 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018
Skutočnosť
k 31.12.2015
Príjmy celkom
1639102,27
z toho :
Bežné príjmy
1337801,08
Kapitálové príjmy
192340,99
Finančné príjmy
110389,88
Príjmy RO
9389,97
Výdavky celkom
1390800,40
z toho :
Bežné výdavky
588200,12
Kapitálové
207141,53
výdavky
Finančné výdavky
15900,00
Výdavky RO bežné
569642,15
Výdavky RO kapit.
9916,60

Rozpočet na
rok 2016
1478125,00

Rozpočet
na rok 2017
1478125,00

Rozpočet
na rok 2018
1478125,00

1337625,00
4000,00
130000,00
6500,00
1478125,00

1337625,00
4000,00
130000,00
6500,00
1478125,00

1337625,00
4000,00
130000,00
6500,00
1478125,00

621485,00
305000,00

621485,00
305000,00

621485,00
305000,00

16000,00
530140,00
5500,00

16000,00
530140,00
5500,00

16000,00
530140,00
5500,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a
konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný 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
b) za konsolidovaný celok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný 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

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 na rok 2017
3127680,28 3309416,09 3309416,09 3309416,09
2191582,50 2234798,03 2234798,03 2234798,03
0,00
1793418,50
398174,00
935091,61

0,00
1836624,03
398174,00
1072662,34

0,00
1836624,03
398174,00
1072662,34

0,00
1836624,03
398174,00
1072662,34

597,40
660017,92
0,00
61342,49
213133,80
0,00

517,71
647770,51
0,00
61194,67
363179,45
0,00

517,71
647770,51
0,00
61194,67
363179,45
0,00

517,71
647770,51
0,00
61194,67
363179,45
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

996,17

1955,72

1955,72

1955,72

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 na rok 2017
3250291,72
3433187,98 3433187,98 3433187,98
2933226,71
2962018,84 2962018,84 2962018,84
0,00
2535052,71
398174,00
316068,84

0,00
2563844,84
398174,00
469213,42

0,00
2563844,84
398174,00
469213,42

0,00
2563844,84
398174,00
469213,42

1219,72
0,00
0,00
61350,45
253498,67
0,00

861,28
0,00
0,00
61210,45
407141,69
0,00

861,28
0,00
0,00
61210,45
407141,69
0,00

861,28
0,00
0,00
61210,45
407141,69
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

996,17

1955,72

1955,72

1955,72
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8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
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
b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
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

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 na rok 2017
3127680,28
3309416,09 3309416,09 3309416,09
1614774,57
1712064,11 1712064,11 1712064,11
0,00
0,00
1614774,57
91082,27

0,00
0,00
1712064,11
69852,77

0,00
0,00
1712064,11
69852,77

0,00
0,00
1712064,11
69852,77

11604,10
1865,69
3243,94
29322,96
45045,58
1421823,44

0,00
1906,21
3435,90
35365,08
29145,58
1527499,21

0,00
1906,21
3435,90
35365,08
29145,58
1527499,21

0,00
1906,21
3435,90
35365,08
29145,58
1527499,21

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 na rok 2017
3250291,72
3433187,98 3433187,98 3433187,98
1712064,11 1712064,11 1712064,11
1614774,57
0,00
0,00
1614774,57
132057,41

0,00
0,00
1712064,11
114159,16

0,00
0,00
1712064,11
114159,16

0,00
0,00
1712064,11
114159,16

11604,10
1865,69
4243,98
69298,06
45045,58
1503459,74

0,00
1906,21
4750,48
78356,89
29145,48
1606964,71

0,00
1906,21
4750,48
78356,89
29145,48
1606964,71

0,00
1906,21
4750,48
78356,89
29145,48
1606964,71

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- Významný prírastok v majetku a zároveň pokles v obstaraní DHM je spôsobený
zaradením do používania rekonštrukcie chodníka pri štátnej ceste I/50, chodníka na
ulici Štefánikovej a rekonštrukciou časti kanalizácie na ulici Komenského.
- Významný nárast na finančných účtoch je spôsobený tým, že v roku 2015 sa
nerealizovali významné investičné akcie (z vlastných prostriedkov obce).
- Významný pokles v bankových úveroch je spôsobený pravidelným splácaním úveru
z roku 2001.
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8.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015
61194,67
1741,36

Zostatok
k 31.12 2014
61342,49
1818,64

Zostatok
k 31.12 2015
61210,45
1741,36

Zostatok
k 31.12 2014
61350,45
1818,64

Zostatok
k 31.12 2015
69852,77
0,00

Zostatok
k 31.12 2014
91082,27
0,00

Zostatok
k 31.12 2013
114159,16
0,00

Zostatok
k 31.12 2014
132057,41
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pokles záväzkov je výsledkom splácania úveru obce, netvorením rezerv.
9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12. 2015
Náklady
817083,65
855411,97
50 – Spotrebované nákupy
96851,92
89558,80
51 – Služby
76592,85
66591,83
52 – Osobné náklady
281957,02
320318,64
53 – Dane a poplatky
856,54
45,68
54 – Ostatné náklady na
101746,07
109988,60
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
161885,89
164502,03
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
3309,06
3434,26
57 – Mimoriadne náklady
0,00
2402,00
58 – Náklady na transfery
101061,11
91277,01
a náklady z odvodov príjmov

Predpoklad
rok 2016
855411,97
96851,92
66591,83
320318,64
45,68
109988,60

Predpoklad
rok 2017
855411,97
96851,92
66591,83
320318,64
45,68
109988,60

164502,03

164502,03

3434,26
2402,00
91277,01

3434,26
2402,00
91277,01
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59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
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 /

116,31
866767,61
11248,28

113,76
952815,27
11364,93

113,76
952815,27
11364,93

113,76
952815,27
11364,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
566114,44

0,00
611761,15

0,00
611761,15

0,00
611761,15

53214,63
14288,95

56675,79
11681,38

56675,79
11681,38

56675,79
11681,38

821,35
0,00
221079,96

850,30
0,00
260481,72

850,30
0,00
260481,72

850,30
0,00
260481,72

49683,96

97289,54

97289,54

97289,54

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 97289,54 EUR bude zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v nasledujúcom roku.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
- nárast mzdových nákladov o zákonné navýšenie miezd vo verejnej správe
- nárast nákladov na transfery o transfery v zmysle VZN na ŠKD, ŠJ (podľa počtu
žiakov) a nárast v transferoch poskytnutých z rozpočtu obce
- nárast výnosov o zvýšenie podielové dane
- nárast výnosov o zvýšené transfery od subjektov verejnej správy
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12. 2015
1343928,87
1394122,90
186131,34
180282,46
92954,95
85181,58
746801,43
806793,91
856,54
45,68
119839,51
126470,60

Predpoklad
rok 2016
1394122,90
180282,46
85181,58
806793,91
45,68
126470,60

Predpoklad
rok 2017
1394122,90
180282,46
85181,58
806793,91
45,68
126470,60

186004,89

188832,03

188832,03

188832,03

3973,90
0,00
7250,00

4114,64
2402,00
0,00

4114,64
2402,00
0,00

4114,64
2402,00
0,00
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a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
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 /

116,31
1393612,83
53871,30

113,76
1491526,20
57429,66

113,76
1491526,20
57429,66

113,76
1491526,20
57429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
565554,44

0,00
611201,15

0,00
611201,15

0,00
611201,15

53214,72
14288,95

56576,82
11681,38

56576,82
11681,38

56576,82
11681,38

821,35
0,00
705862,07

850,30
0,00
753786,89

850,30
0,00
753786,89

850,30
0,00
753786,89

49683,96

97289,54

97289,54

97289,54

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
- nárast mzdových nákladov o zákonné navýšenie miezd vo verejnej správe
- nárast nákladov na transfery o transfery v zmysle VZN na ŠKD, ŠJ (podľa počtu
žiakov) a nárast v transferoch poskytnutých z rozpočtu obce
- nárast výnosov o zvýšenie podielové dane
- nárast výnosov o zvýšené transfery od subjektov verejnej správy
10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVR
OÚ BB, odbor
školstva
IA MPSVR
IA MPSVR
ÚPSVR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

BT aktivačná činnosť,
zamestnávanie UoP
MRK - ZŠ
opatrovateľská služba
terénna sociálna práca
hmotná núdza ZŠ, MŠ strava,
škol. pomôcky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

25624,37

25624,37

0

12616,62

12607,74

4,88

7084,18309,53
18351,60

7084,18309,53
18351,16

0
0
0,44

-5-
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OÚ BB, odbor
školstva
MV SR
MV SR
OÚ BB, odbor
ŽP
ÚPSVR
MV SR
ÚPSVR
OÚ BB, odbor
školstva
MK SR
OÚ BB, odbor
školstva
MH SR

nenormatívne fin. prostriedky
ZŠ
referendum
matrika
životné prostredie

19485

19084,11

400,89

997,88
2932,74
200,18

997,88
2932,74
200,18

0
0
0

osobitný príjemca
REGOB
PND
normatívne financovanie ZŠ

104699,20
705,54
658,56
452005,-

104699,20
705,54
658,56
450505,-

0
0
0
1500

knižnica – knižný fond
normatívne financovanie MŠ
predškoláci
rekonštrukcia VO

500,3743,-

500,3743,-

0
0

189708,54

189708,54

0

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Obec:
- normatívne financovanie a nenormatívne financovanie školstva
- osobitný príjemca – obec napomáha občanom v hmotnej núdzi vo finančnej
gramotnosti
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

OZ Margarétka – BV na organizovanie
kultúrnych, environmentálnych a športových
akcií
1.FC Lovinobaňa – BV na činnosť klubu
Evanjelická cirkev – BV na Petropavlovské
a Cyrilometodské oslavy v Uderinej

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

500 EUR

500 EUR

0

7300 EUR
284,84 EUR

7300 EUR
284,84 EUR

0
0

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
Obec:
- obec pokračuje v prípravnej a projektovej dokumentácii pre výstavbu novej čistiarne
odpadových vôd, či výstavbu novej materskej školy.
- obec zrealizovala projekt spolufinancovaný z NFP „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Lovinobaňa“. V roku 2015 obec odfinancovala druhú
etapu vo výške 189708,54€, čo je 95 % z nákladov projektu, z NFP, zvyšných 5% obec
odfinancovala z vlastných prostriedkov.
- obec zrekonštruovala miestnu komunikáciu ul. Mierovú z vlastných prostriedkov.
- uskutočnila a odfinancovala z vlastných prostriedkov rekonštrukciu časti kanalizácie
na ulici Komenského
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- obec plánuje pokračovať v rekonštrukcii chodníkov v obci ako aj miestnych
komunikácií
- obec plánuje začať realizáciu výstavby novej budovy materskej školy
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec neeviduje žiadne významné riziká a neistoty.

Vypracoval: Ing. Terézia Ondrisová

Schválil: Ing. Marian Lenhard

V Lovinobani dňa 16. 06. 2016
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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