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I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE LOVINOBA ŇA  
  
1.1. Geografické údaje 
Geografická poloha obce:  okres Lučenec, mikroregión Novohrad 
Susedné mestá a obce:  Lučenec, Detva, Ružiná, Podrečany, Mýtna, Dobroč, 

Kotmanová, Mýtna, Divín 
Celková rozloha kat. územia obce: 2 113 ha 
Nadmorská výška:   264 m.n.m. 
 
1.2. Demografické údaje 
Národnostná štruktúra:  slováci 
Náboženské zloženie:  rím.katolíci, evanjelici a. v. 
 
Počet obyvateľov obce k 31.12.2010:  2105 z toho muži 1102, ženy 1003 
Kategória Spolu  Muži  Ženy  

Vek od 0 - 3 rokov 67 34 33 

Vek od 4 - 6 rokov 70 34 36 

Vek od 7 - 14 rokov 188 100 88 

Vek od 15 - 17 rokov 76 42 34 

Vek od 18 - 60 rokov 1341 674 667 

Nad 60 rokov 363 218 145 
 

 
1.3. 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 - zobrazenie 
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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. 

1.4. 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. 
 
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 
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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 – tych 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 – tych 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 garbiarsto 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 – tych 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 
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 Luenec začiatkom novembra 
1938 obsadila horthyovská armáda, Lovinobaňa sa stala okresným sídlom. 24. septembra 
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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 je aj v súčasnosti úspešným výrobcom žiaruvzdorných 
magnezitových stavív s vysokým podielom exportu. 

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. 

 

II. PROFIL OBCE 
 
2.1. Obec a jej úlohy 

Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej 
území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými 
príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 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 z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 
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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 aj z prostriedkov združených s inými 
obcami, 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 podnikateľskú činnosť a na výkon 
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec 
môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do 
obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže 
upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí 
v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 
 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. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 
svojho rozpočtu. 
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.  

 

2.2. Organizačná štruktúra obce 

Orgány obce vo volebnom období   2006 - 2010 

Starosta obce:   Ing. Marian Lenhard  
 
    Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je 
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom 
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; 
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje 
ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, 
k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú 
zákonom alebo štatútom obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
 
Zástupca starostu obce:  Ing. Ján Palečka  
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Hlavný kontrolór obce:  Ing. Marta Krňanová – do augusta 2008 
Ing. Ján Jakab 

  Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov. 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lovinobani: 
  
   

1. Ján Baláž              KSS 

2. Bc. Peter Ďalog                  SMER  

3. Pavol Gabľas                SMER 

4. Bc. Jozef Košičiar    SMER  

5. Mgr. Ľubomír Kováčik       SMER 

6. PhDr. Pavol Mičianik, PhD.         KDH 

7. Ing. Ján Palečka                   SDKÚ - DS 

8. Bc. Ján Račko           SDĽ 

9. Ján Uhrin       SMER 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v 
priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. 

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán 
obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje 
náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí 
úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach 
života         a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na 
nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce 
v medzinárodnom združení, určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu 
a hlavného  kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie 
predpisy, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 
starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú 
účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností 
a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce, udeľuje 
čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, 
pečať obce, prípadne znelku obce. 
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KOMISIE ZRIADENÉ PRI OBECNOM ZASTUPITE ĽSTVE 

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.  

 
V obci Lovinobaňa pôsobia nasledovné komisie : 
 
Finančná komisia:    Ing. Ján Palečka - predseda  
Ing. Marek Korim, Ing. Irena Maťašová, Mgr. Dana Račková, Ing. Marcela Sojčiaková 
 
Kultúrna komisia:  Ján Baláž - predseda  
Milan Peťko, Milan Alberti, Dušan Dančo, Iveta Dančová, Jaromír Šuľan, Daniela Šróbová 
 
 
Komisia ochrany verejného poriadku: Bc. Jozef Košičiar - predseda 
Peter Babiak, Bc. Peter Ďalog, Jaroslav Golian, Ľubomír Podhora, Bc. Ján Račko  
 
 
Komisia pre Uderinú: Ján Uhrin - predseda  
Zora Fiľová, Zuzana Krupčiaková, Ján Laco, Elena Lacová, Ing. Dušan Mánik 
 
Stavebná komisia a životného prostredia: Mgr. Ľubomír Kováčik - predseda  
Ing. Jana Mániková, Ing. Miroslav Markotán, Igor Berky, Bc. Peter Ďalog, Ľubomír Podhora 
 

2.3. Obecný úrad v Lovinobani 

     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. 

     Obecný úrad 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. 

Sídlo: SNP 356/1,  985 54  Lovinobaňa 

IČO: 00 316 172         DIČ: 2021237141 

tel.: 047/4512515        fax:   047/4396402 

        047/4512516                                      

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec, č.ú. 6009085001/5600 
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e-mail: obeclovinobana@stonline.sk                  

www.lovinobana.sk 

                                                           

Štruktúra obecného úradu  

Obecný úrad má štyri zamestnankyne: 
 
1. Samostatná referentka – dane a poplatky, hrobové mieta 
2. Samostatná referentka – matrika, REGOB, stavebná agenda 
3. Mzdová účtovníčka – PaM, pokladňa, poplatky  
4. Ekonómka – účtovníctvo, financie, majetok, rozpočty  
 
 
2.4. Zriaďovateľská pôsobnosť obce 
 
  Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky :  
 

Názov 
rozpočtovej organizácie 

Sídlo 
rozpočtovej organizácie 

Zmena /zriadenie, 
zrušenie, zmena formy 

právnickej osoby/ 
Základná škola v 

Lovinobani 
985 54  Lovinobaňa, 

Školská 9 
Zriaďovacia listina 

1/2002 zo dňa 1.7.2002 
 
  Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú.  
   
  Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú.  
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1. Základná škola v Lovinobani 

  

Riaditeľ školy:            RNDr. Katarína Golianová               

Adresa:                        Školská 9, 985 54  Lovinobaňa                                 

Kontakt:                      tel.: 047/4396120 

                                    www.zslovinobana.edu.sk 
 Počet žiakov: 276 

Jej súčasťou je školské zariadenie - Školský klub detí /50 detí/. 
 
ZŠ pripravuje spoločné projekty na rozvoj vzdelávania. Obec realizuje projekt na obnovu 
a rekonštrukciu ZŠ.  

2. Materská škola v Lovinobani  

 

Riaditeľka školy:         Božena Bakanová 

Adresa:                         Školská 10, 985 54  Lovinobaňa 

Kontakt:                       tel.: 047/4396118 
  
 
MŠ navštevuje ..... detí a má tri triedy. Obec má záujem o rekonštrukciu budovy a dala si 
vypracovať projekt. Bolo upravené detské ihrisko a okolie školy pre voľnočasové aktivity detí. 
 
 
 
  

3. Školská jedáleň pri Základnej škole v Lovinobani 

Vedúca prevádzky:       Renata Mihalková 

Adresa:                         Školská 9, 985 54  Lovinobaňa 

Kontakt:                       tel.: 047/4396120 

 Počet stravníkov: 152 

4. Školská jedáleň pri Materskej škole v Lovinobani 

Vedúca prevádzky:       Eva Balážová 
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Adresa:                         Školská 10, 985 54  Lovinobaňa 

Kontakt:                       tel.: 047/4396118 

 Počet stravníkov: 50 

 

2.5 Inštutúcie v obci 

1. Farský úrad - Rímskokatolícky 

Rím.kat. farnosť Lovinobaňa, Farská 296/2, 985 54  Lovinobaňa  

správca farnosti: farár Mgr. Marian Lukáč – do augusta 2010 

2. Farský úrad – Evanjelický a. v 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v., Partizánska 145/22, 985 54  Lovinobaňa 

správca farnosti: zborová farárka Mgr. Dana Vicovanová 

3. Slovenská pošta, a.s,   

pracovisko Lovinobaňa, Štefánikova 16, 985 54  Lovinobaňa 

4. Zdravotnícke ambulancie a zariadenia 

- 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. Flešková, MUDr.  
Kováčiková, pracovisko 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 

 

2.6. Obchodné prevádzky v obci 
CBA       tel.č. 047/43 96 135 

 
Pondelok - Piatok :       615hod. - 1800 hod.  

Sobota :                          615 hod. - 1300 hod.  
Nedeľa :                         800 hod. - 1100 hod.  

Coop JEDNOTA  Krupina 
  Podnelok - Piatok        600 hod. - 1800 hod.  
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Sobota                           600 hod. - 1200 hod.  
    Nedeľa                          800  hod. - 1200 hod.    

    

BALA potraviny  (Barborka)  
Pondelok - Sobota     800 hod. - 2200 hod. 

Nedeľa                         900 hod. - 2200 hod. 

TEXTIL  
 Pondelok - Piatok            800 hod.  - 1600 hod.  

 Sobota                               800 hod.  -  1200 hod. 
Ob. prestávka              1200 hod.  - 1300 hod. 

OBUV  - TEXTIL 
Emília Bystrianska  

Pondelok - Piatok       800 hod. - 1500 hod.  
Sobota                          800 hod. - 1200 hod.  

 

KVETINÁRSTVO -  ŽELEZIARSTVO 
Monika Gúgľavová - Mária Sujová 

Pondelok - Piatok       830 hod. - 1600 hod.  
Sobota                          800 hod. - 1200 hod 

 

NOVINOVÝ STÁNOK  - ROZLI ČNÝ TOVAR  KATKA  
Pondelok - Piatok        830 hod.  - 1600 hod.  

Obed. prestávka      1100 hod. - 1200 hod. 
Sobota                           800 hod.  - 1200 hod.  

 

FLAMENGO, s.r.o  
predaj skla 

Železničná 497/25  
tel.č. 43 96 756 

 
OĽGA MIŠOVE   

Stavebniny  
Janka Slobodu 175/19  

 
Po-Pi: 0800 - 1500  

So: 0800 - 1200  
tel.číslo. 0905 551 880 
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III. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBCE ZA ROK 2010 
 
3.1. Účtovníctvo obce 

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. 

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie 
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí 
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 
 Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie 
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele 
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku 
hospodárenia účtovnej jednotky v roku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia č. 
MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto 
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce v znení opatrenia MF SR č. 
MF/25189/2008-311 a opatrenia č. MF/24241/2009-31. 

Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje 
povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, 
ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj 
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 
zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej 
závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.  
Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu 
z prípravných prác závierkových činností,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej 
závierky. Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto 
okruhy činností: inventarizáciu, kontrolu bilančnej kontinuity, kontrolu nadväznosti 
analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, tvorba rezerv, tvorba 
a zúčtovanie opravných položiek, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, 
kontrola zaúčtovania odpisov, kontrola zaúčtovania transferov, zaúčtovanie účtovných 
prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 
doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného roka, kontrolu formálnej správnosti 
účtovných zápisov. 
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: zisťujú sa obraty jednotlivých 
účtov, zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, 
konečné zostatky ostatných súvahových účtov, zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie. 
     Špecifikom akruálneho účtovníctva je zavedenie povinnosti časového rozlišovania 
nákladov a výnosov aj v hlavnej činnosti obce, tvorby rezerv a povinnosti tvorby opravných 
položiek. 
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AKTÍVA 
Účtová osnova platná k 1.1.2010 

Č. účtu Názov ú čtu Suma v EUR k 1.1.2010 

021  Stavby  1 756 931,06 

  Spolu 021 1 756 931,06 

022  SHV a SHV 24 889,80 

  Spolu 022 24 889,80 

023 Dopravné prostriedky  32 772,59 

 Spolu 023 32 772,59 

031 Pozemky 340 872,93 

 Spolu 031 340 872,93 

028 Drobný HM 101 033,84 

028 02 Drobný HM – VPP 5 500,30 

028 03 Drobný HM – MŠ 0 

028 04 Drobný HM – ŠJ 0 

028  10 Drobný HM – posilňovňa DS 5 076,36 

 Spolu 028 111 610,50 

042 Obstaranie DHM  -11 963,12 

042 01 Slovakia Market – vodovod Uderiná 345 044,38 

042 02 Štvrť 1. mája – kanalizácia projekt 53 920,53 

042 03 Oprava ciest – projekt 8 166,70 

042 04 BIS s. r. o. 42 295,67 

042 05 Projekty škola 15 546,78 

042 06 Projekty stará škola 12 714,11 

042 08 Obstaranie DHM MŠ 4 393,48 

042 30  Splašková kanalizácia 7 000 

042 50 Multifunkčné ihrisko 0 

042 10 Revitalizácia centr. zony 26 180,00 

042 20 Parkovisko pri ds 3 734,33 

042 30 Rekonštrukcia MŠ 2 200,00 

042 40 Rekonštrukcia ZŠ 24 038,00 

 Spolu 042 533 270,86 

  DHM spolu:         2 800 347,74 

069  Ostatny dlhod.fin.majetok 388 733,98 

  DFM spolu: 388 733,98 

081  Oprávky k budovám  -1 025 057,78 

082 Oprávky k SHV  -16 842,73 

083  Oprávky k dopr. prostriedkom -19 655,90 

088 Oprávky k drobnému HM -84 121,65 

  Oprávky spolu: -1 145 678,06     

  Neobežný majetok spolu:         2 043 403,66 

112 Materiál na sklade 388,65 

  Zásoby 388,65 

314 Poskytnuté preddavky 2 820,00 

315 Ostatné pohľadávky 16 984,96 

318 Pohľadávky za nedaňové príjmy 11 046,99 
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319 Pohľadávky za daňové príjmy 54 341,29 
335 Pohadávky voči zamestnancom 1 125,44 
355 Zúčtovanie transferov 190 093,91 
372 Transfery subj. mimo verej. správy 3 019,98 
378 Iné pohľadávky 15,89 

  Pohľadávky  279 448,46 

211 Pokladňa 505,63 

213 Ceniny 0,43 

221 6009085001/5600 124 827,57 
 6009084009/5600 29 860,10 
 6009089010/5600 487,05 
 6009088018/5600 474,60 
 6009083006/5600 5 656,06 
 6009080008/5600 30,71 
 6009080016/5600 14,94 
 VUB Bežný 13 025,74 
 VUB PND 71,66 
 Poštová banka 60 910,17 

  Finan čný majetok 235 864,65 

  Obežný majetok spolu: 515 701,76 

381 Náklady bud. období 740,23 
385 Príjmy budúcich období 0 

  Časové rozlíšenie spolu: 740,23 

  MAJETOK SPOLU  2 559 845,65 

Č. účtu Názov ú čtu 
Suma v EUR k 1.1.2010  

428 Nevysp.výsl.hosp.min.rokov  2 235 456,67 

  Výsledok hospodárenia za ÚO 36 764,76 

  Výsledok hospodárenia 2 272 221,43 
  Vlastné imanie spolu: 2 272 221,43 
323 Rezervy zákonné krátkodobé 1 898,52 

  Rezervy 1 898,52 

357 Ostatné zúčt. rozpočtu obce 75 171,85 

  Zúčt. transferov medzi subj. VS 75 171,85 

461 Bankové úvery dlhodobé 83 470,58 

479 Ostatné dlhodobé záväzky 3 137,87 

472 Záväzky zo sociálneho fondu 1 125,44 

  Dlhodobé záväzky 87 733,89 

321 Dodavatelia 1 505,61 
324 Prijaté preddavky 9 756,14 
379 Iné záväzky  11 592,61 
331 Zamestnanci 4 076,18 
336 Zúčt. s org. soc.a zdrav.poist. 5 879,60 

342 Ostatné priame dane 903,91 

  Krátkodobé záväzky 33 714,05 

  Záväzky spolu: 198 518,31 
384 1 Výnosy budúcich období - príjmy 4 733,94 

384 2 Výnosy budúcich období - majetok 84 371,97 
  Časové rozlíšenie spolu:  89 105,91 

  VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 2 559 845,65 
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3.2 Rozpočet obce Lovinobaňa za rok 2010 a jeho plnenie 
 

Rozpočet obce je základom finančného  hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom 
(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom 
obvyklým v obci. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje 
príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám 
pôsobiacim na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov 
a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako 
aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám 
zriadeným obcou.  
 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie 
/vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, 
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická  klasifikácia/, a to pri sledovaní 
plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie zabezpečujú rôzne spoločenské úlohy 
nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní prevažnú väčšinu svojich hospodársko-
organizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami 
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje 
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy 
financovať aj z prostriedkov  združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými 
právnickými osobami alebo fyzickými osobami. 

 
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce  
 
- bežný rozpočet, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na 

príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení 
podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 221 alebo 
211 podľa jednotlivej AE. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133 
a kategórie 210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky 
bežného rozpočtu tvoria kategórie 610 až 640 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

 
- kapitálový rozpočet, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov 

na príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia 
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 
221 alebo 211 podľa jednotlivej AE. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230, 
320 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria 
kategórie 710, 820 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

 
- finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie 

tvoria kategórie 410,430,450,820. 
 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
Rozpočet na rok 2010 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky 
(ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový 
rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Rozpočtové hospodárenie obce Lovinobaňa sa riadilo rozpočtom zostaveným v súlade 
s § 10 cit. zákona, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2009 dňa 
10.12.2009. Upravený rozpočet predstavuje schválený rozpočet zmenený rozpočtovými 
opatreniami podľa ust. § 14 cit. zákona. 
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný dvakrát:  
-  rozpočtovým opatrením č.1 (Uznesenie OZ 4/2010 zo dňa 15.06.2010),  
-  rozpočtovým opatrením č.2 (Uznesenie OZ 6/2010 zo dňa 09.11.2010),  
 
Príjmy bežného rozpočtu v EUR  

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

111 Príjmy zo ŠR 379 794 412 055 446 102 

1161 Príjmy na VPP 2 000 2 000 3 480 

41 Bežné príjmy obce 470 397 531 026 441 691 

72 Príjmy od rodičov za MŠ 1 216 1 216 1 163 

Spolu  853 407 946 297 892 436 

 
Výdavky bežného rozpočtu v EUR  

Program/Podprogr
am Zdroj Názov výdavku 

Schválen
ý 

rozpočet 

Rozpočet 
po 

zmenách 

Skutočnosť 
k 

31.12.2010 
1.1 činnosť 
volených orgánov 

41 Bežné výdavky – odmeny 

a reperezentačné 

7 800 4 326 5 049 

1.2 správa OCÚ 111 Bežné výdavky zo ŠR 0 0 164 

 41 Bežné výdavky  197 989 181 525 133 600 

1.3 prenesený 
výkon štát. správy 

111 Bežné výdavky zo ŠR 19 200 19 200 3 370 

1.4 fin. a rozp. 
oblasť 

41 Bežné výdavky – audit 664 664 952 

1.5 petície, 
sťažnosti 

41 Bežné výdavky 0 0 0 

1.6 Voľby 111 Bežné výdavky zo ŠR 0 3 973 4 369 

1.7 Zúčt. mim. 
dotácií 

111 Bežné výdavky zo ŠR 0 59 202 59 432 

2.1 Cestná 
doprava 

41 Bežné výdavky 1 000 7 000 3 661 

2.2 Nakladanie 
s odpadmi 

111 Bežné výdavky zo ŠR 0 0 443 

 41 Bežné výdavky 26 600 21 600 22 934 

2.3 Nakladanie 41 Bežné výdavky 15 235 23 714 17 291 
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s odpadovými 
vodami 
2.4 VO 41 Bežné výdavky 26 651 16 900 10 170 

2.5 Cintorínske 
služ. 

41 Bežné výdavky 196 111 96 

2.6 Miestny 
rozhlas 

41 Bežné výdavky 0 1 386 205 

3.1 Kult. a šport. 
sl. 

41 Bežné výdavky 13 991 12 005 9 970 

4.1Materská škola 111 Bežné výdavky zo ŠR 0 2 719 3 126 

 41 Bežné výdavky 73 680 71 224 63 903 

 72 Bežné výdavky od 

rodičov MŠ 

1216 1 018 472 

4.2 Základná 
škola 

41 Bežné výdavky 0 170 1 199 

  mimorozpočt. prostriedky 

pre ZŠ nenormatívne 

17 000 17 000 12 793 

  mimorozpočt. prostriedky 

pre ZŠ normatívne 

342 794 374 518 372 485 

4.3 ŠKD ŠJ  mimorozpočt. prostriedky  46 860 46 860 46 860  

 41 Bežné výdavky 0  0 984 

4.4 ŠJ pri MŠ 41 Bežné výdavky 18 934 19 934 19 035 

5.1 Opatrovateľ. 
sl. 

41 Bežné výdavky 0 75 64 

5.2 Sociálne byty 41 Bežné výdavky 0 0 0 

5.3 Hm. núdza 
PND 

111 Bežné výdavky zo ŚR 800 800 548 

6.1 Požiarna 
ochrana 

41 Bežné výdavky 140 210 137 

6.2 Vodojem  41 Bežné výdavky 252 50 21 

6.3 VPP 1161 Bežné výdavky zo ESF 2 000 3 840 2 958 

 1162 Bežné výdavky zo ŚR 0 960 522 

 41 Bežné výdavky 400 400 2 051 

8 RF  RF 0 0 0 

Spolu   813 402 891 384 798 864 
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Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR  

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

Spolu Dotácie zo ŠR 0 1 354 237 52 114 

 
Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

zmenách 

Skutočnosť 
k 

31.12.2010 
1.2 správa OCÚ 41 Kapitálové výdavky  50 000 707 385 4 262 

2.3 Nakladanie 
s odpad. vodami 

41 Kapitálové výdavky 17 841 198 0 

2.4 VO 41 Kapitálové výdavky 0  2 000 0 

2.5 Cintorínske 
sl. 

41 Kapitálové výdavky 0 0 11 386 

2.6 Miestny 
rozhlas 

111 Kapitálové výdavky zo 

ŠR 

0 537 0 

 41 Kapitálové výdavky 0 0 537 

4.1 Materská 
škola 

41 Kapitálové výdavky 0 4 592 4 592 

4.2 Základná 
škola 

111 Kapitálové výdavky zo 

ŠR 

0 39 833 39 833 

 41 Kapitálové výdavky 44 214 770 938 46 881 

Spolu   112 055 1 525 483 107 491 

 
Príjmové finančné operácie 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

1319 Zostatok z predch. roku 09 0 34 317 0 

46 RF 93 600 93 600 55 098 
Spolu  93 600 127 917 55 098 

 
 

Výdavkové finančné operácie 

Zdroj Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

41 Úver 20 000 9 997 1 659 

41  VO – lízing 1 550 1 594 1 590 
Spolu  21 550 11 591 3 249 

 
 
 
 



20 
 

 

 
 
3.3.  Hodnotenie plnenia programov obce 
      

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania 
a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť 
pri využívaní verejných zdrojov. Programový rozpočet zahŕňa aj aktivity rozpočtovej 
organizácie. Hodnotenie programu sa uskutočňuje v porovnaní so schváleným programovým 
rozpočtom. Osobitne sa prehodnocuje každý program z hľadiska tvorby a rozdelenia zdrojov 
podľa schválených programov, plnenie jeho zámerov, cieľov a vyhodnotia sa merateľné 
ukazovatele cieľov a výstupov. 

 

Rozpočtový program Rozpočtová položka 
Suma výdavkov 

v EUR 
1 – Správa obce 610 – Mzdové náklady 

620 – Poistné 
630 – Tovary a služby 
640 – Bežné transfery 
710 – Obstarávanie kapitálových aktív 
820 – Splácanie istín 
Spolu 

83 999,42 
30 349,04 
92 244,78 

343,42 
4 262,03 

0 
211 198,69 

2 – Úlohy samosprávy a rozvoj 
obce 

610 – Mzdové náklady 
620 – Poistné 
630 – Tovary a služby 
640 – Bežné transfery 
710 – Obstarávanie kapitálových aktív 
Spolu 

0 
0 

54 799,16 
0 

11 923,00 
66 722,16 

3 – Kultúra a šport 610 – Mzdové náklady 
620 – Poistné 
630 – Tovary a služby 
640 – Bežné transfery 
Spolu 

0 
0 

4 890,85 
5 078,83 
9 969,68 

4 - Vzdelávanie 610 – Mzdové náklady 
620 – Poistné 
630 – Tovary a služby 
640 – Bežné transfery 
710 – Obstarávanie kapitálových aktív 
Spolu 

53 001,21 
18 284,73 
14 221,91 

3 210,83 
91 305,58 

180 024,26 
5 – Sociálne zabezpečenie 630 – Tovary a služby 

Spolu 
611,92 
611,92 

6 – Podporná činnosť 610 – Mzdové náklady 
630 – Tovary a služby 
Spolu obec 

2 635,50 
3 053,87 

                     5 689,37 
7 – Finančné výdavkové operácie 820 – finančné operácie 

Spolu 
3 249,30 
3 249,30 
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3.4. Hospodárenie obce Lovinobaňa a rozdelenie výsledku rozpočtového 
hospodárenia za rok 2010 
 
 
ROZPOČTOVÉ  HOSPODÁRENIE ZA ROK 2010 
 
 
 
 

Obec dosiahla za rok 2010 prebytkový bežný rozpočet vo výške 93.573,- € 
a schodkový kapitálový rozpočet vo výške 55.377,- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol 
v priebehu rozpočtového roka, na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, krytý 
prebytkom bežného rozpočtu v plnej výške. Finančné operácie obec dosiahla prebytkové vo 
výške 51.849,- €. 
 
     V zmysle ust. § 16 ods.6 cit. zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení nesk. predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní 
prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: 
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.  
- finančné operácie. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm.b/ a c/ a § 10 ods. 3 
písm.a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
nesk. predpisov je k 31.12.2010: 
 
 
Druh rozpočtu Schválený 2010 Upravený 2010 Skutočnosť 2010 
Celkové príjmy 947 007 2 428 451 999 649 
Bežné príjmy obce 853 407 946 297 52 114 
Kapitálové príjmy obce 0 1 354 237 52 114 
Príjmové fin. operácie 93 600 127 917 55 098 
Celkové výdavky 947 007 2 428 451 909 604 
Bežné výdavky obce 406 748 452 999 366 726 
Kapitálové výd. obce 112 055 1 525 483 107 491 
Výdavkové fin. operácie 21 550 11 591 3 249 
Bežné výdavky RO 406 654 438 378 432 138 
Výsledok rozpočt. 
hospodárenia 

0 0 90 045 

 
 
 

Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Lovinobaňa o spôsobe usporiadania 
výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 v súlade s § 16 ods.8 zákona č. 583/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov bude prebytok hospodárenia rozpočtu obce za uplynulý rok 
použitý na tvorbu rezervného fondu na obce v plnej výške po vyňatí prostriedkov účelovo 
určených na použitie v roku 2011. 
 
Prerokovanie Záverečného účtu obce Lovinobaňa sa uzatvára výrokom :  
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„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 
  
VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA V Ú ČTOVNÍCTVE  
 
    Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctva 
v znení nek. predpisov a § 11 Opatrenia MF SR č.MF/25814/2006-74  ako rozdiel výnosov 
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. 
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním 
konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy. 
 
     Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2010 takúto výšku výsledku 
hospodárenia za účtovné obdobie roka 2010: 
 
Náklady triedy 5:     582.379,94 Eur  
Výnosy triedy 6:     561.809,61 Eur  
Záporný výsledok hospodárenia k 31.12.2010:    -20.570,33 Eur  
 
Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2010 vo výške  -20.570,33 Eur 
budú účtovne usporiadané na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov. 
 
 
TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV OBCE 
 
a/ Rezervný fond 
     V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec 
vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného 
rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods.6 cit. zákona. O tvorbe a použití rezervného 
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
     Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2010, obci vyplýva povinnosť min. 
tvorby rezervného  fondu vo výške 10 %. Nakoľko obec nemá iné peňažné fondy, rezervný 
fond sa tvorí z celého prebytku rozpočtového hospodárenia. 
 
     Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods.8/ zák. č. 583/2004 
Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými 
pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami 
bežného rozpočtu. 
 
 
b/ Sociálny fond 
      Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 
a ust. Kolektívnej zmluvy ZO SLOVES na rok 2010 tvorí a používa sociálny fond.  
Vedie sa na samostatnom bankovom účte.  
 
     Zdrojmi sociálneho fondu sú: 
- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust.  § 4 ods.1 zákona o SF 
- ďalší prídel vo výške 0,5% zo základu podľa ust.  § 4 ods.1 zákona o SF 
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- ďalšie zdroje podľa ust.  § 4 ods.2 zákona o SF 
 
Počiatočný stav k 1.1.2010:       30,71 Eur   
Povinný prídel za rok 2010:  1.889,41 Eur 
Čerpanie v roku 2010:  1.756,80 Eur 
Konečný stav k 31.12.2010:     163,32 Eur   
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 

 
       Sociálny fond sa použije prednostne pre zamestnancov obce na závodné stravovanie, 
regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia a iné. 
 
3.5. Bilancia aktív a pasív obce Lovinobaňa k 31.12.2010 
Bilancia obsahuje údaje o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch. Obec čerpá údaje 
z účtovného výkazu Súvaha za príslušné účtovného obdobie (k 31.12.2010). 
 
 
Aktíva Suma v Eur Pasíva Suma v Eur 
Neobežný majetok 2 070 917,44 Vlastné imanie 2 254 237,10 
Dlhodobý nehmotný majetok 0 Výsledok hospodárenia 2 254 237,10 
Dlhodobý hmotný majetok 1 672 743,44 Nevysporiadaný VH min. rokov 2 274 807,43 
Pozemky 355 233,85 VH za účtovné obdobie -20 570,33 
Umelecké diela a zbierky 0   
Stavby 740 133,19   
SHV a SHV 23 520,45   
Dopravné prostriedky 9 655,41   
Drobný HM 17 145,71   
Obstaranie DHM 527 054,83   
Dlhodobý finančný majetok 398 174,00   
Ostatný DFM 398 174,00   
Obežný majetok 475 155,45 Záväzky 172 848,79 
Zásoby 528,15 Rezervy 11 806,98 
Materiál 528,15 Ostatné rezervy 11 806,98 
Zúčt. medzi subj. VS 180 220,32 Zúčt. medzi subj. VS 13 450,97 
Dlhodobé pohľadávky 0 Dlhodobé záväzky 2 672,72 
Krátkodobé pohľadávky 58 445,19 Krátkodobé záväzky 61 447,54 
Ostatné pohľadávky 3 429,41 Ostatné záväzky 44 000,00 
Nedaňové pohľadávky 30 429,41 Iné záväzky 10 648,35 
Daňové pohľadávky 24 581,71 Zamestnanci 0 
Pohľ. voči zamestnancom 0 Zúčt. s inštit. SZ a ZP 5 845,10 
  Ostatné priame dane 954,09 
Finančné účty 235 961,79 Bankové úvery a výpomoci 83 470,58 
Pokladnica 1 264,02 Bankové úvery dlhodobé 83 470,58 
Ceniny 3 362,70   
Bankov účty 231 335,07   
Časové rozlíšenie 307,24 Časové rozlíšenie 119 294,24 
  Výdavky bud. období 0 
  Výnosy bud. období 119 294,24 
SPOLU MAJETOK 2 546 380,13 SPOLU VI A ZÁVAZKY 2 546 380,13 
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3.6. Ostatné dôležité finančné a nefinančné ukazovatele obce 
 

V súlade s ust. § 20 ods.1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v z.n.p. obec poskytuje 
informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v akom sa nachádza, o významných rizikách 
a neistotách, dôležitých finančných a nefinančných ukazovateľoch, o vplyve ÚJ na životné 
prostredie a na zamestnanosť. 
A/ Členenie dlhodobého hmotného majetku obce 

 

 

Trieda OC k 1.1.2010 
Prírastky v 

r.2010 
Úbytky v 

r.2010 OC k 31.12.2010 
Budovy a stavby 021 1 756 931,06 88 128,75 0 1 845 059,81 
Samost. hnut. veci a SHV 022 24 889,80 0 0 24 889,80 
Dopravné prostriedky 023 32 772,59 0 0 32 772,59 
Pozemky    031 340 872,93 14 360,92 0 355 233,85 
Drobný hmotný majetok 028 111 610,50 4 632,95 5 919,01 110 324,44 
Nedok. investície   042 533 270,86 96 982,92 103 198,95 527 054,83 
DHM celkom: 2 800 347,74 204 105,54 109 117,96 2 895 335,32 
 

 
Spôsob a výška poistenia majetku v poisťovni Allianz Slovenská poisťovňa a. s.: 
Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou až do 
výšky 2 250 466 EUR, pre prípad odcudzenia veci, resp. škôd spôsobených krádežou do 
výšky 682 634 EUR, pre prípad poškodenia alebo zničenia skla do výšky 2 324 EUR. 
 
Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok – na stavbu „Sociálne byty v obci 
Lovinobaňa“ v k. ú. Lovinobaňa na parc. č. 442/4 o výmere 1993 m² zastavanej plochy, súp. 
č. 152, zapísanej na LV č. 626, ktorej výlučným vlastníkom je obec Lovinobaňa vo výške 
2 566 002,- Sk / 85 175,66 EUR v prospech MVRR SR, Špitálska 8, Bratislava. 
 
 
B/ Nedokončené  investície  obce  
 

Stavba PS k 1.1.2010 

Prírastky v 
r.2010 

/nákup,obsta
ranie/ 

Úbytky   
/zaradenie/ 

KZ k    
31.12.2010 

Obstaranie DHM -11 963,12 3 927,00 -6 084,58 -14 120,70 
Slovakia market – vodojem 
Uderiná 345 044,38 0 0 345 044,38 

Kanaliz. štvrť 1. mája 53 920,53 0 0 53 920,53 

Projekt – oprava ciest 8 166,70 0 0 8 166,70 

BIS – soc. byty MČOV 42 295,67 0 0 42 295,67 

Projekty škola 15 546,78 0 0 15 546,78 

Projekty stará škola 12 714,11 0 0 12 714,11 

Obstaranie DHM MŠ 4 393,48 0 -4 393,48 0 
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Splašková kanalizácia 7 000,00 0 0 7 000,00 

Multif. ihrisko 0 88 128,75 -88 128,75 0 

Revitalizácia 26 180,00 335,03 0 26 515,03 

Parkovisko pri DS 3 734,33 0 0 3 734,33 

Rekonštrukcia MŠ 2 200,00 0 0 2 200,00 

Kamerový systém MŠ 0 4 592,14 -4 592,14 0 

Rekonštrukcia ZŠ 24 038,00 0 0 24 038,00 

Spolu: 533 270,86 96 982,92 -103 198,95 527 054,83 

 
 
C/ Členenie finančného majetku obce  
 
Dlhodobý finančný majetok  
 
Cenné papiere emitenta Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta č.5, 
Banská Bystrica 
Na základe oznámenia eminenta zo dňa 16.2.2009 sa uskutočnila premena menovitej hodnoty 
emitovaných cenných papierov na 34,- Eur za 1 ks akcie. Podľa výpisu z Centrálneho 
depozitára cenných papierov SR, a.s. z 31.12.2009 je obec Lovinobaňa majiteľom 11 711 ks 
cenných papierov v menovitej hodnote 34,- EUR. 

 
Počiatočný stav cenných papierov k 1.1.2010: 388 733,98 Eur     
Precenenie v roku 2010:        9 440,02 Eur 
Konečný stav cenných papierov k 31.12.2010: 398 174,00 Eur     
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 

 
 
Finančné účty obce 
 
Peňažné prostriedky na bankových účtoch 
   

číslo ú čtu Stav v Eur k 1.1.2010 Stav v Eur k 31.12.2010 

6009085001/5600 124 827,57 114 601,78 
6009080008/5600 30,71 163,32 
6009084009/5600 29 860,10 2 853,59 
6009088018/5600 474,60 474,60 
6009080016/5600 14,94 zrušený 
6009089010/5600 487,05 335,29 
6009083006/5600 5 656,06 1 096,75 
6009086020/5600 0 14,00 

18320352/0200 13 025,74 12 957,75 
2037885251/0200 71,66 71,66 

20260758/6500 60 910,17 98 766,34 
 SPOLU 235 358,60  231 335,08 
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D/ Informácie o výnosoch a nákladoch  

 
1. Výnosy  - popis a výška významných položiek 

 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 9 882 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

632 – Daňové výnosy 

samosprávy 

374 633 

 633 – Výnosy z poplatkov  32 180 

Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

648 – Ostatné výnosy z prevádz. 

činn. 

41 006 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 
položiek  

653 – Zúčt. ostatných rezerv 

z prev. č. 

13 311 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

  

časového rozlíšenia   

Finančné výnosy 662 – Úroky 144 

 668 – Ostatné finanč. výnosy 242 

Mimoriadne výnosy   0 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov  

693 – Výnosy z BT 72 186 

v obciach, VÚC, a v RO a PO 
zriadených obcou  

694 – Výnosy z KT 6 136 

Výnosy z BT vo výške N z EU 695 – Výnosy z BT EU 2 958 

alebo VÚC 699 – Výnosy z odvodu rozp. 

príjmov 

9 133 

Spolu  561 811 

 
 

 
 

 
2. Náklady  - popis a výška významných položiek 

 
 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  34 372 

 502 – Spotreba energie 45 534 
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Služby  511 – Opravy a udržiavanie 988 

 512 – Cestovné 157 

 513 – Náklady na reprezentáciu  0 

 518 – Ostatné služby  64 207 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  164 129 

 524 – Zákonné soc. poistenie 52 884 

 527 – Zákonné soc. náklady 4 446 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky 130 

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

541 – ZC predaného DD majetku 0 

 545 – Ostatné pokuty a penále 882 

 548 – Ostatné N na prev. činnosť 14 554 

 549 – Manká a škody 1 736 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 – Odpisy DHM 100 392 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

  

časového rozlíšenia     

Tvorba rezerv 553 – Tvorba rezerv 23 220 

Finančné náklady  562 – Úroky 1 976 

 568 – Ostatné fin. náklady 1 255 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

584 – N na transfery z rozp. obce 

do RO 

66 391 

 586 – N na transfery z rozp. obce 

do iných 

5 129 

 588 – Náklady z odvodu príjmov 0 

Dane z príjmov   

Spolu  582 382 

 
 
 
Po skončení účtovného obdobia roka 2010 obec Lovinobaňa nezaznamenala žiadnu udalosť 
osobitného významu.  
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IV. Rozpočtové organizácie obce - Základná škola v Lovinobani 
 
Riaditeľka: RNDr. Katarína Golianová 
Štatutárny zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Renata Tóthová 
Adresa: Školská ul. č.9, 985 54 Lovinobaňa 
Tel. č.: 047/4396120 
e-mail:  zslovinobana.v@centrum.sk 
web: www.zslovinobana.edu.sk 
Počet žiakov: 254 žiakov 
Profilácia školy vychádza z materiálno technických a personálnych podmienok 
školy. Bola určená na základe výsledkov školy v daných oblastiach 
v uplynulých školských rokoch a na základe záujmu rodičov i žiakov školy: 
 zameranie na informatiku a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese 
 zameranie na cudzie jazyky, ktoré zavádza od 1. ročníka 
 zameranie na prírodovedné predmety 
 zameranie na športovú výchovu – volejbal, atletika 
 zameranie na realizáciu environmentálnej výchovy, realizáciu 
drogovej prevencie a prevencie proti šikanovaniu a sociálnopatologickým 
javom 
Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská jedáleň. 
 Sú zriadené 2 oddelenia ŠKD : na základe žiadosti rodiča bolo prijatých 50 detí 
s pravidelnou dochádzkou. V školskom klube detí sa začal realizovať Výchovný 
program “Lipka“. 
   
„Základná škola  v Lovinobani“, hospodári s vlastnými  finančnými 
prostriedkami a je napojená na rozpočet obce. 
 

 
1. Základná škola- MŠ SR, UPSVaR: 

 
 Normatívne 

financie 
Dopravné 
žiakov 

Vzdelávacie 
poukazy 

Odchodné HN učebné 
pomôcky 

HN strava Kapitálové 
výdavky 

Príjem z 2009 4 648,53 507,77 - - - - 27 668,00 
Príjem z 2010 372 485,00 5 949,00 5 460,00 1 384,00 2787,96 8 862,30 12 281,00 
Príjem spolu: 377 133,53 6 456,77 5 460,00 1 384,00 2 787,96 8 862,30 39 949,00 
Výdaj: - - - - - -  
610 236 253,80 - - - - -  
620 82 463,96 - - - - -  
630 56 007,51 - 5 460,00 - 2 787,96 8 862,30  
640 875,35 5 889,26 - 1 384,00 - -  
710 - - - - - - 39 949,00 
Výdaj spolu: 375 600,62 5 889,26 5 460,00 1 384,00 2787,96 8 862,30 39 949,00 
Presun  z 2010 1 532,91 567,51 - - - - - 
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2. Školská družina a jedáleň, granty, príjmy ZŠ: 
 

 ŠKD obec ŠKD naše 
príjmy 

ŠJ obec ŠJ naše 
príjmy 

Granty ZŠ Príjmy za 
ZŠ* 

 

Príjem z 2009 - 336,19 - 2 755,17 - 140,11  
Príjem z 2010 18 804,00 983,00 28 056,00 7 146,00 1 104,91 4 806,70  
Príjem spolu:  18 804,00 1 319,19 28 056,00 9 901,17 1 104,91 4 946,81  
Výdaj: - - - - - -  
610 12 945,79 - 17 925,15 - - -  
620 4 558,84  - 6 293,65 - - -  
630 1 209,26 1 138,92 3 734,97 8 516,37 1 104,91 4877,34  
640 90,11 - 102,23 - - -  
720      -  
Výdaj spolu: 18 804,00 1 138,92 28 056,00 8 516,37 1 104,91 4 877,34  
Presun  z 2010 - 180,27 - 1 384,80 - 69,47**  

*Prenájom bufetu, učební, pozemku, príjem od obce ( kamera, antuka, robotický krúžok), 
poistné plnenie od poisťovní atď. 
**Suma 17,45 zostáva na výdavkovom účte . Presun na obec k 31.12.2010 je 52,02. 
 
 Finančný výkaz o plnení rozpočtu  k 31.12.2010- zhrnutie:                        
                                        Schválený        po zmenách             skutočnosť 
Rozpočtový príjem :                                   6 500                           8 027     €                                 
Rozpočtový výdaj :            405 330          441 240                       462 482    €   
Kapitálový výdaj:                                                                            39 949    €                               

 
     Rozpočet po zmenách neobsahuje finančné prostriedky určené na konkrétny účel ( HN 
z UPSVaR, granty, odchodné atď.) 

 
Výkaz ziskov a strát  k 31.12.2010    
Náklady :   508 508   €                             
Výnosy :    508 508   €          
 
Dôležité investície: 
Pavilón B -V rokoch 2007 – 2010 bola  prevedená rekonštrukcia – zhotovenie 
sedlovej strechy, zateplenie a výmena okien. Rekonštrukcia bola riešená ako 
havarijný stav cez kapitálové výdavky MŠ SR. Nakoľko pôvodná projektová 
dokumentácia a rozpočtové náklady boli podávané v roku 2004, do doby 
realizácie došlo k niektorým zmenám, napr. pôvodne išlo len o repasáciu okien, 
ale MŠ SR posúdilo stav za tie roky na výmenu okien. Aj z tohto dôvodu najprv 
chýbalo dofinancovanie zo strany MŠ SR vo výške 12 281€.  MŠVVaŠ SR 
stavbu dofinancovalo v decembri 2010 v požadovanej výške. 
Multifunk čné ihrisko- Od októbra 2010 sa oficiálne dalo do prevádzky  aj 
multifunkčné ihrisko, ktoré sa vybudovalo na štadióne školy. Multifunkčné 
ihrisko vybudovala obec z prostriedkov štátnej dotácie.  
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Lovinobaňa 30. apríl 2011 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Terézia Ondrisová – ekonómka OcÚ 
 
 
 
 
 
              Ing. Marian Lenhard 
                 starosta obce 


