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1. 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.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Susedné mestá a obce:

okres Lučenec, mikroregión Novohrad
Lučenec, Detva, Ruţiná, 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

Náboţenské zloţenie:

rím.katolíci, evanjelici a. v.

Hustota a počet obyvateľov :
Počet obyvateľov obce k 31.12.2011: 2109 z toho muži 1012, ženy 1097
Spolu

Muži

Ženy

66

32

34

Vek od 3 - 6 rokov

68

40

28

Vek od 7 - 14 rokov

190

84

106

Kategória
Vek od 0 - 2 rokov

Vek od 15 - 17 rokov

72

38

34

Vek od 18 - 60 rokov

1333

666

667

Nad 60 rokov

380

152

228

Vývoj počtu obyvateľov :
- predpokladáme starnutie populácie, nakoľko sa práceschopní obyvatelia obce sťahujú
do väčších miest, resp. do zahraničia za prácou.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : cca 23%
Vývoj nezamestnanosti :
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-

predpokladáme nárast nezamestnanosti, nakoľko sa v okolí nevytvárajú ţiadne nové
pracovné príleţitosti.

1.4 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 pozdĺţnych
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 moţno odvodiť ďalšie :
Zástava obce Lovinobaňa má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však
nie je záväzne stanovený, čo znamená, ţe zástava môţe byť aj dlhšia.
Zástava sa od vlajky odlišuje tieţ tým, ţe kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa
vztyčuje na stoţiar pomocou lanka, zástava je vţdy pevne spojená so ţrďou, stoţiarom, alebo
kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Krátka zástava obce Lovinobaňa je tieţ pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená
k ţrdi. 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 stoţiar.
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.

4

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 tieţ v tom, ţe kým znaková zástava môţe byť
zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení
a býva tieţ zhotovená luxusnejšou technikou.
1.5 História obce
Obec sa spomína od roku 1336 a v minulosti patrila k Divínskemu panstvu. O starobylom
pôvode obce Lovinobaňa uvádzajú, ţe toto územie v časoch nadvlády Tomajovcov (od roku
1222) nebolo ľudoprázdne, ţe tu uţ predtým existovalo staršie slovanské osídlenie.
Z prvkov materiálnej povahy sa spomína Lovinobanský kostol uţ v 14. storočí.
Prvé stopy vzťahujúce sa na banskú činnosť v Lovinobani pochádzajú z roku 1247 aţ 1250,
kedy kráľ Belo IV. vzal pôdu a teda aj ťaţbu a prevzal ju tak do kráľovskej starostlivosti
(jednalo sa hlavne o striebro).
Zo staršieho obdobia sa okrem zmienky o obci z roku 1336 dozvedáme, ţe obec patrila v roku
1338 rodine Losonczyovocv. Táto rodina prejavovala uţ začiatkom 14. storočia záujem o
baníctvo. Patrila im v tom čase i Lovinobaňa a okrem tejto lokality otvárali uţ v 14. storočí
nové banské diela.
V stredoveku sa v chotári Lovinobane ťaţila ţelezná 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 ţupa
dostala pod tureckú nadvládu. Aţ do konca tureckej nadvlády, do 26. novembra 1593, boli
obce povinné odvádzať poplatky a naturálie na vydrţiavanie tureckej posádky. Z obdobia
tureckého pustošenia sa nezachovali podrobnejšie zápisy o Lovinobani. V roku 1595 zdedil
obec po Bálintovi Balašovi Ţigmund Balaša. Od roku 1598 sa obec dostala späť pod vládu
rodiny Losonczyovcov.
Na prelome 17. a 18. storočia písomné pramene dôkladnejšie ako predtým odráţali 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 kaţdej 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, ţe v hospodárskom ţivote obce mal mlyn dôleţité postavenie.
Podľa prvého sčítania obyvateľstva v Uhorsku v rokoch 1784 – 1787, ţilo 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 uţ
neobnovili. Nachádzal sa v oblasti neskorších Vitálišových hospodárskych budov, na mieste,
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kde bola v 60 – tych rokoch minulého storočia strojová a traktorová stanica. V polovici 19.
storočia ţili 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 čiţmárstvo. Spomína sa aj fajkár, tkáč, haviar.
Okolo roku 1885 sa v obci spomínal i Mandlov liehovar a pálenica slúţiaca na výrobu
borovičky. Liehovar neskôr zanikol, pálenica však ešte v roku 1910 bola v činnosti. Napriek
tomu, ţe Lovinobaňa leţala na významnej komunikácii z Lučenca do Banskej Bystrice, na
ktorej uţ 1. marca 1706 otvorili prepravu cestujúcich a pošty, otvorenie poštovného úradu v
obci Lovinobaňa súviselo aţ so zavedením ţelezničnej 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 poţiar, pri ktorom zhorela cirkevná škola, fara, časť kostolnej
veţe a okolité hospodárske i obytné stavby.
V 70 – tych rokoch 19. storočia sa v miestach medzi ţelezničnou traťou a centrom obce
spomína 1. lovinobanská vápenka, v ktorej vypaľovali surovinu z blízkeho lomu v Ruţinej.
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 sluţby
remeselníkov.
Na jeseň 1938 dochádza k rozbitiu ČSSR a juţnú časť okresu Luenec 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 záloţných 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
najdôleţitejšie 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, ţe 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 aţ 1970 a neskôr v rokoch 1990 aţ 1996 bol
zmodernizovaný a aj vďaka tomu je aj v súčasnosti úspešným výrobcom ţiaruvzdorných
magnezitových stavív s vysokým podielom exportu.
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Poľnohospodárstvo v Lovinobani sa kombinovalo s prácou v neďalekom magnezitovom
závode alebo s prácou pri ţeleznici. Pokusy zaloţiť druţstvo v Lovinobani sa datujú uţ do roku
1950, ale zaloţiť JRD sa ešte nepodarilo. Podpisovanie prihlášok do JRD sa dialo slávnostným
spôsobom na MNV. Výsledkom bolo začiatkom augusta 1952 zaloţenie JRD. V jeseni roku
1958 vstúpilo do JRD 22 nových druţstevníkov a tým sa JRD stalo aţ na 4 – 5 roľníkov
prakticky celoobecným druţstvom, 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 druţstiev vytvára celok pod
názvom Štátny majetok, n.p., v Lovinobani. Vznikom štátneho majetku bola zaloţená 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 druţstevného sektora.
1.6 Pamiatky
- pamätná tabuľa Revolučného Národného výboru umiestnená na budove Klubu
dôchodcov v Lovinobani

1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Lovinobaňa – s právnou subjektivitou
- Materská škola v Lovinobani – bez právnej subjektivity
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe vzdelávanie bude pokračovať
v súčasnom trende.
1.8 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. 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

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj zdravotnej
starostlivosti v obci bude obmedzený z dôvodu obmedzenia ordinačných hodín v ambulancii
pre deti a dorast.
1.9 Kultúra
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Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje :
- Miestne kultúrne stredisko – kinosála v Lovinobani
- Klub dôchodcov v Lovinobani
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot
sa bude vyvíjať podobne ako v súčasnosti.
1.10 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,
- pracovisko Lovinobaňa, Štefánikova 16, 985 54 Lovinobaňa
Obchodné prevádzky v obci:
-

CBA Slovakia, s. r. o. – prevádzka Lovinobaňa, J. Slobodu
COOP Jednota Krupina, spotrebné druţstvo – prevádzka Lovinobaňa, Dom sluţieb
Rozličný tovar Mária Benediktyová – prevádzka Lovinobaňa, Štvrť 1. mája
Marcela Hrašková – textil – prevádzka Lovinobaňa, J. Slobodu
Obuv-textil Emília Bystrianska – prevádzka Lovinobaňa, Dom sluţieb
Kvetinárstvo, rozličný tovar Monika Gúgľavová – prevádzka Lovinobaňa, budova OÚ
Rozličný tovar, noviny Katka Katarína Lakatošová – prevádzka Lovinobaňa, Školská
Flamengo, s. r. o. – prevádzka Lovinobaňa, pod mostom
Stavebniny Oľga Mišove – prevádzka Lovinobaňa, J. Slobodu
Káčko – pohostinstvo Lovinobaňa, Štefánikova
Pohostinstvo Anna Čerpáková – Lovinobaňa, J. Slobodu
Pohostinstvo Viera Šuľanová – Lovinobaňa, Štvrť 1. mája

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa
nebude meniť.
1.11 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Marian Lenhard
Zástupca starostu obce : Ing. Ján Palečka
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Jakab
Obecné zastupiteľstvo:
1. Ján Baláţ

KSS
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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 zloţený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa končí zloţením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach ţivota 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 náleţitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje
o prijatí úveru alebo pôţičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôleţitejších
otázkach ţivota
a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaţdenia občanov, uznáša sa na
nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom
zdruţení, 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 zdruţovanie obecných prostriedkov a činností a účasť
v zdruţeniach, 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.
Komisie:
Obecné zastupiteľstvo môţe 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 najdôleţitejších otázok ţivota obce, predkladajú vlastné iniciatívne návrhy a podnety
OZ. Komisie sú zloţené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom.
V obci Lovinobaňa pôsobia nasledovné komisie :
Finančná komisia:
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Ing. Ján Palečka - predseda
Ing. Marek Korim, Ing. Irena Maťašová, Mgr. Dana Račková, Ing. Marcela Sojčiaková
Kultúrna komisia:
Ján Baláţ - 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
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.

Sídlo: SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
IČO: 00 316 172

DIČ: 2021237141

tel.: 047/4512515

fax: 047/4396402

047/4512516
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec, č.ú. 6009085001/5600
e-mail: obeclovinobana@stonline.sk
www.lovinobana.sk
Zamestnanci obecného úradu:
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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
Konsolidovaný celok tvoria:
Rozpočtová organizácia obce:
Názov
rozpočtovej
organizácie
Základná škola v
Lovinobani

Sídlo
rozpočtovej organizácie
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

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na beţné príjmy a beţné výdavky (ďalej len beţný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. 11. 2010 uznesením
č.6/2010.
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých eurách:

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce za rok 2011
2.1 Plnenie príjmov za rok 2011
Obec
2.1.1 Bežné príjmy obce

Rozpočet na
rok 2011
2225076
895442
1279634
50000
0
2225076
415393
1360183
10000
439500
vyrovnaný
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Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
895442
895442
1058632
118,22

2.1.2 Kapitálové príjmy obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
1279634
1279634
627744
49,06

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
50000
50000
555349
1110,70

Rozpočtové organizácie
2.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
0
0
0
0

2.1.5 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
0
0
0
0
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2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011
Obec
2.2.1 Bežné výdavky obce
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
415393
415393
541035
130,25

2.2.2 Kapitálové výdavky obce
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
1360183
1360183
1020026
74,99

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
10000
10000
178222
1782,22

Rozpočtové organizácie
2.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
439500
439500
442806
100,75

2.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
Výdavky celkom
Schválený rozpočet

v celých €
0
13

Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% čerpania k rozpočtu po zmenách

0
0
0

2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2014
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2011
2241725

Plán na rok
2012
964186

Plán na rok
2013
1163894

Plán na rok
2014
1151944

1058632
627744
555349
0

959186
0
5000
0

958894
200000
5000
0

946944
200000
5000
0

Skutočnosť
k 31.12.2011
2182089

Plán na rok
2012
961186

Plán na rok
2013
1163894

Plán na rok
2014
1151944

541035
1020026
178222
442806

433925
81602
2000
443659

427612
284623
2000
449659

404204
296081
2000
449659

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2011
v celých €

2225076

2241725

895442
1279634
50000
0
2225076

1058632
627744
555349
0
2182089

415393
1360183
10000

541035
1020026
178222
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Výdavky RO
Rozpočet obce za rok 2011

439500
0

442806
59636

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004
Z.z. za rok 2011 vo výške 46742,02 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
uznesením č. 3/2012
zo dňa
20.06.2012
schválený na tvorbu rezervného
fondu.
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 z tohto prebytku
vylučujú:
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške
12891,34
€, a to na:
- normatívne financovanie ZŠ vo výške 3926,09 €
- nenormatívne financovanie ZŠ vo výške 944,21 €
- projekt Terénnej sociálnej práce vo výške 8012,04 €

4. Bilancia aktív a pasív v celých €
a) Za materskú účtovnú jednotku
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2010
2546379

Skutočnosť
k 31.12.2011
3039896

2070917

2662938

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1672743

2264764

Dlhodobý finančný majetok

398174

398174

Obežný majetok spolu

475155

375687

658

528

180220

171514

0

0

Krátkodobé pohľadávky

58445

64867

Finančné účty

235962

138648

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

307

1271

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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4.2 P A S Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2010
2546379

Skutočnosť
k 31.12.2011
3039896

2254235

1535722

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

2254235

1535722

Záväzky

172850

422997

Rezervy

11807

11828

Zúčtovanie medzi subjektami VS

13451

9834

Dlhodobé záväzky

2673

2585

Krátkodobé záväzky

61448

25441

Bankové úvery a výpomoci

83471

373309

Časové rozlíšenie

119294

1081177

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
- významný nárast v poloţke dlhodobého hmotného majetku je spôsobený zaradením
stavby „Vodojem Uderiná“, ktorá bola skolaudovaná v novembri 2011.
- významný nárast krátkodobých pohľadávok je spôsobený zaúčtovaním nedoplatkov za
TKO za roky 2002 – 2008. K týmto pohľadávkam bola zároveň v plnej výške vytvorená
aj opravná poloţka, nakoľko ich vymoţiteľnosť je neistá.
- významný pokles krátkodobých záväzkov oproti roku 2010 je spôsobený vrátením
zábezpeky, ktorú boli povinní vloţiť na účet obce potenciálni investori v obci.
- významný nárast v poloţke bankových úverov je spôsobený čerpaním úveru na
preklenutie časového nesúladu medzi ţiadosťou o platbu a jej pripísaním na účet obce
pri obstarávaní investície „Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“.
b) Za konsolidovaný celok
4.1 A K T Í V A
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2010
2669393

Skutočnosť
k 31.12.2011
3163554

2338265

2921392

0

0

1940091

2523218

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

398174

398174

Obežný majetok spolu

330821

240891

850

967

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

58453

64333

Finančné účty

271518

175591

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

307

1271

Skutočnosť
k 31.12. 2010
2669393

Skutočnosť
k 31.12.2011
3163554

2254236

1535722

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

2254236

1535722

Záväzky

208716

459710

Rezervy

11807

11828

Zúčtovanie medzi subjektami VS

13451

9834

Dlhodobé záväzky

4860

4333

Krátkodobé záväzky

95127

60406

Bankové úvery a výpomoci

83471

373309

Časové rozlíšenie

206441

1168122

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie
4.2 P A S Í V A
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
- významný nárast v poloţke dlhodobého hmotného majetku je spôsobený zaradením
stavby „Vodojem Uderiná“, ktorá bola skolaudovaná v novembri 2011.
- významný nárast krátkodobých pohľadávok je spôsobený zaúčtovaním nedoplatkov za
TKO za roky 2002 – 2008. K týmto pohľadávkam bola zároveň v plnej výške vytvorená
aj opravná poloţka, nakoľko ich vymoţiteľnosť je neistá.
- významný pokles krátkodobých záväzkov oproti roku 2010 je spôsobený vrátením
zábezpeky, ktorú boli povinní vloţiť na účet obce potenciálni investori v obci.
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-

významný nárast v poloţke bankových úverov je spôsobený čerpaním úveru na
preklenutie časového nesúladu medzi ţiadosťou o platbu a jej pripísaním na účet obce
pri obstarávaní investície „Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“.

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
a) Za materskú účtovnú jednotku
5.1. Pohľadávky
Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

58445

64867

0

8352

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Záväzky do lehoty splatnosti

172850

422997

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti (brutto)
Pohľadávky po lehote splatnosti
5.2 Záväzky
Záväzky

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
- nárast pohľadávok je spôsobený zaúčtovaním nedoplatkov za TKO za roky 2002 –
2008. K týmto pohľadávkam bola zároveň v plnej výške vytvorená aj opravná poloţka,
nakoľko ich vymoţiteľnosť je neistá.
- nárast záväzkov je spôsobený najmä čerpaním úveru na preklenutie časového nesúladu
medzi ţiadosťou o platbu a jej pripísaním na účet obce pri obstarávaní investície
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“.

b) Za konsolidovaný celok
5.1. Pohľadávky
Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

58453

64333

0

8352

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Záväzky do lehoty splatnosti

208716

459710

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti (netto)
Pohľadávky po lehote splatnosti
5.2 Záväzky
Záväzky

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
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-

nárast pohľadávok je spôsobený zaúčtovaním nedoplatkov za TKO za roky 2002 –
2008. K týmto pohľadávkam bola zároveň v plnej výške vytvorená aj opravná poloţka,
nakoľko ich vymoţiteľnosť je neistá.
nárast záväzkov je spôsobený najmä čerpaním úveru na preklenutie časového nesúladu
medzi ţiadosťou o platbu a jej pripísaním na účet obce pri obstarávaní investície
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“.

6. Výsledok hospodárenia v celých eurách
a) Za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

582379

787276

50 – Spotrebované nákupy

79904

168896

51 – Sluţby

65351

103546

52 – Osobné náklady

221459

262380

53 – Dane a poplatky

130

1427

17172

6436

123612

160323

3231

9748

0

0

71520

74520

0

0

561807

695532

9882

10091

0

0

0

0

406813

462140

41006

42244

13311

11807

386

269

Názov
Náklady

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
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných sluţieb
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
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67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /

0

0

90413

168983

-20571

-91744

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
-

významný nárast v účtovej skupine 50 – Spotrebované nákupy, 51 – Sluţby a 52 –
Osobné náklady bol spôsobený zabezpečovaním realizácie projektu „1. RP Programu
revitalizácie krajiny“, tzv. protipovodňové opatrenia.

-

významný nárast v účtovej skupine 56 – Finančné náklady súvisia s vyššími splátkami
úrokov z úverov a provízií banke.

-

významný nárast v účtovej skupine 63 – Daňové výnosy a výnosy z poplatkov je
spôsobený lepšou platobnou disciplínou poplatníkov a daňovníkov v obci.

-

významný nárast v účtovej skupine 69 – Výnosy z transferov je spôsobený získaním
a čerpaním nenávratných finančných príspevkov na investičné aktivity v obci (projekt
„Obnova a rekonštrukcia Základnej školy Lovinobaňa“ a „Revitalizácia centrálnej zóny
obce Lovinobaňa“).

b) Za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

Náklady

1017578

1222476

50 – Spotrebované nákupy

161241

248523

51 – Sluţby

86263

122640

52 – Osobné náklady

593716

635680

53 – Dane a poplatky

130

1427

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

33318

27555

133901

169216

3880

10413

57 – Mimoriadne náklady

0

0

Názov
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58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

5129

7022

0

0

Výnosy

997007

1130732

60 – Trţby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia

45619

48827

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

406813

461606

45212

42244

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

13311

11807

386

269

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /

485666

565979

-20571

-91744

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
-

významné zmeny v jednotlivých účtových skupinách sú totoţné s komentárom pre
materskú účtovnú jednotku.

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MVRR SR

Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa

MVRR SR

Obnova

a rekonštrukcia

Základnej

Suma prijatých
prostriedkov v €
177 636,60

školy 450 107,62

Lovinobaňa
Úrad vlády SR

Program revitalizácie krajiny – protipovodňové 92 700,-
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opatrenia
ÚPSVaR

Program revitalizácie krajiny – protipovodňové 31100,74
opatrenia, VPP

KŠÚ

Normatívne financovanie školstva

372 659,-

KŠÚ, ÚPSVaR

Nenormatívne financovanie školstva

23 292,-

ÚPSVaR

Hmotná núdza, detské prídavky

17245,11

Rôzne rezorty

Prenesený výkon štátnej správy

5798,35

FSR

Terénna sociálna práca

8021,04

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

-

Obnova a rekonštrukcia Základnej školy v Lovinobani – dlhodobá investícia, ktorá
bola realizovaná na etapy od roku 2009. V roku 2011 bola ukončená. Celková výška
nenávratného finančného príspevku na túto investíciu bola zmluvne dohodnutá vo
výške 513 164,45 €. V súčasnej dobe obec čaká na úhradu záverečnej ţiadosti o platbu.
Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa – investičná akcia bude ukončená
v roku 2012. Celková výška nenávratného finančného príspevku bola zmluvne
dohodnutá vo výške 688 369,81 €. Nakoľko obec nemala dostatok finančných
prostriedkov na úhradu dodávateľských faktúr súvisiacich s touto investíciou, uzavrela
zmluvu o čerpaní úveru na tento účel.

7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.

6/2010

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

Činnosť prevádzky futbalového klubu na 3.500,1.FC Lovinobaňa

futbalovom

štadióne,

financovanie

účasti

druţstva st. ţiakov v súťaţi 1. trieda, podpora
šport. podujatí v obci

Evanjelická

cirkev DAR – vybudovanie WC a nepriepustnej 2.000,-

a. v., fília Uderiná

ţumpy a drobné stavebné úpravy v priestoroch
budovy bývalej cirkevnej školy v Uderinej

Evanjelická

cirkev DAR – dlaţba, omietka, maľovanie, obloţenie 2.000,-

a. v., Lovinobaňa

schodov na

veţu kostola, oprava

zakúpenie

stoličiek

do

dverí,

miestnosti

v evanjelickom kostole v Lovinobani
Rímsko – katolícka DAR – výzdoba kostola pri príleţitosti 1. 60,-
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cirkev,

farnosť svätého prijímania

Lovinobaňa
Rímsko – katolícka DAR – oprava hlavného schodišťa, oprava 2.000,cirkev,

farnosť a utesnenie okien v r. – k. kostole v Lovinobani

Lovinobaňa
7.3 Významné investičné akcie v roku 2011
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011:
a) obec
- Obnova a rekonštrukcia Základnej školy v Lovinobani
- Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho strediska
- Oprava chodníkov v obci
- ČOV a kanalizácia v obci
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Predkladá:

Ing. Terézia Ondrisová

Ing. Terézia Ondrisová

V Lovinobani dňa 07. 06. 2012
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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