Obec LADZANY, 962 65 Ladzany

Výročná správa
Obce LADZANY
za rok 2012

Miloš Čmela
starosta obce
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Poznámky

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 : okres Krupina, mikroregión Hontianka, Konkordia
Susedné mestá a obce : Drážovce, Dudince, Sebechleby, Krupina, Baďan, Banská Štiavnica,
Žemberovce, Levice
Celková rozloha obce : 2652 ha
Nadmorská výška :

210 m.n.m.

1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov : 311
Národnostná štruktúra : slováci
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelická cirkev a.v., rímsko-katolícka
Vývoj počtu obyvateľov : klesá

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 30,28 %
Nezamestnanosť v okrese : 19,64 %
Vývoj nezamestnanosti : vzrastá

1.4 Symboly obce
Erb obce : má v striebornom štíte červený heroldský kríž sprevádzaný vpravo zeleným strapcom
hrozna na zelenej jednolistej stopke, vľavo červeným jablkom na zelenej jednolistej stopke.

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

Pečať obce : je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LADZANY.

1.5 História obce
Prvá písomná zmienka o obci Ladzany je z roku 1233 v súvislosti s Lajosom Ghéczy Garamszegi,
ktorý dal postaviť murovaný dom a pomenoval ho „Villa Legén“, podľa historikov je správnejšie
označenie „Villa Leden“. Nesporným faktom však ostáva, že v roku 1233 sa spomínajú Ladzany
ako Lengen, v roku 1285 Legen, 1388 Legyen a od roku 1773 Ladzany, maďarsky Ledény. Prví
obyvatelia sa prevažne živili chovom dobytka – pastierstvom.
Obec Ladzany je vzdialená od okresného mesta Krupina 19 km smerom cez Sebechleby,
Hontianske Nemce a Devičie. Obec leží na úpätí štiavnických vrchov v doline Klastavského potoka
v nadmorskej výške 210 m n. m., 205 až 618 m n. m. v chotári. Juhovýchodná časť katastra obce
zasahuje do Krupinskej vrchoviny a časť katastra do CHKO Štiavnické vrchy.
Na začiatku 13. storočia bol postavený kostol, pôvodne románsky, prestavaný v 1. polovici 15.
storočia, dnes evanjelický. V kostole sa dodnes nachádzajú gotické architektonické detaily – gotická
krstiteľnica, renesančný obraz z 2. polovice 16. storočia. Z hľadiska náboženskej štruktúry
obyvateľstva prevládajú evanjelici a. v. .
Hlavným zdrojom obživy bolo vždy poľnohospodárstvo. Už pred vyše dvesto rokmi sa v
Ladzanoch začalo rozširovať vinohradníctvo a ovocinárstvo. Pestovalo sa tu viac ako 60 druhov
jabloní. V období prvej svetovej vojny sa cez obec vystavala úzkokoľajná dráha na konský záprah,
ktorá slúžila na prepravu dreva. Pred druhou svetovou vojnou občania postavili novú školu.
Základné premeny sa uskutočňovali po 2. svetovej vojne. V období socializmu sa v obci vybudoval
kultúrny dom, obecný vodovod, miestny rozhlas, verejné osvetlenie, dom smútku.
1.6 Pamiatky - evanjelický kostol prestavaný v 1. polovici 15. storočia s gotickou krstiteľnicou
1.7 Významné osobnosti obce - v obci pôsobil v roku 1838 - 1839 ako učiteľ Andrej Braxatoris

Sládkovič.

1.8 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola v Ladzanoch, bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec
Ladzany.
Materská škola je profilovaná environmentálne a dbá na udržiavanie kultúrnych tradícii v
obci. Stravovanie v materskej škole zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ.
Obec Ladzany má zriadený školský obvod v Sebechleboch, kde deti navštevujú Základnú
školu s Materskou školou Andreja Matulu v Sebechleboch.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať predovšetkým na kvalitné zabezpečenie preprimárneho vzdelávania detí v materskej škole.

1.9 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť priamo v obci nie je poskytovaná.
Občanom poskytujú zdravotnícku starostlivosť prevažne Ambulancie praktických lekárov
v Hontianskych Nemciach a v Hontianskych Tesároch.

1.10 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečuje :
- prostredníctvom Mesta Krupina, Spoločnej obecnej úradovni v Krupine na základe žiadostí
občanov o opatrovateľskú službu
- umiestnenie v domovoch sociálnych služieb je zabezpečovaná prostredníctvom zariadení,
Domova sociálnych služieb v Teranoch a v Krupine, ktorých zriaďovateľom je BBSK.

1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- obecný úrad v spolupráci so spoločenskými organizáciami najčastejšie v kultúrnom dome v
Ladzanoch

1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP Jednota SD Krupina, prevádzka Ladzany č. 114
- Pohostinstvo PAKO, prevádzaka Ladzany č. 115
Najvýznamnejšie prevádzky v obci :
- Bioplynová stanica Ladzany
- LOGUMAT Ján Matušov Ladzany č. 122
- Pošta PARTNER Ladzany, Ladzany č. 113
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Agrodružstvo Devičie so sídlom v Ladzanoch č. 60
- AGRO-PROGRES družstvo TC Ladzany, Ladzany č. 60
- AGRO Ladzany so sídlom v Čelovciach

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodársku výrobu.
Farský úrad v Ladzanoch – Evanjelickej cirkvi a. v. – správca farnosti Anna Gabčanová
Tel. č.: 5596162
1.13 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Miloš Čmela
Zástupca starostu obce : Mgr. Monika Ambrošová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ladislav Uday
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Monika Ambrošová
Ľubomír Kostor
Mgr. Bela Lisáková
Ján Necpal
Bc. Viera Poliaková
Komisie:
Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:

Bc. Viera Poliaková, Ladzany 2

Členovia:

Mgr. Bela Lisáková, Ladzany 74
Ľubomír Kostor, Ladzany 6

Komisia kultúry, mládeže a športu

Predseda:

Mgr. Bela Lisáková, Ladzany 74

Členovia:

Bc. Viera Poliaková, Ladzany 2
Ján Necpal, Ladzany 36

Komisia rozvoja, výstavby, verejného obstarávania a verejného poriadku

Predseda:

Mgr. Monika Ambrošová, Ladzany 120

Členovia:

Ľubomír Kostor, Ladzany 6
Ján Necpal, Ladzany 36

Obecný úrad:
Sídlo: Ladzany 113, 962 65 Hontianske Nemce
IČO: 00 320 072

DIČ: 2021155152

tel.: 045/5596177, 045/5596032

fax: 045/5596033

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Zvolen, číslo účtu 1412591001/5600
Všeobecná úverová banka Zvolen, pobočka Krupina, č.ú.: 5226412/0200
e-mail: oculadzany@mail.t-com.sk
Zamestnanci:

Mária Lucinová – pracovníčka OcÚ
Bc. Renáta Necpalová – riaditeľka MŠ v Ladzanoch
Jana Obertová – učiteľka v MŠ v Ladzanoch
Mária Vítámvásová – kuchárka v ŠJ, školníčka v MŠ

Spoločná obecná úradovňa Krupina
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania plnenia prenesených úloh štátnej
správy si mestá a obce okresu Krupina zriadili od 1.1.2003 spoločný obecný úrad – spoločnú
obecnú úradovňu, ktorej sídlom je Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie číslo 5. Vykonáva
činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany životného prostredia,
cestnej dopravy a pozemných komunikácii, sociálnej pomoci a opatrovateľskej služby –
spracovanie príslušnej odbornej agendy.
Vedúcou spoločnej obecnej úradovne je Mária Šulcová
Kontakt: 5519347, 5519348

2. Ekonomické údaje
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.
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.
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.

2.1 Bilancia aktív a pasív v €
AKTÍVA
Názov

KZ
k 31.12. 2010
420299

KZ
k 31.12.2011
407340

KZ
k 31.12.2012
432002,18

410063

399646

414752,23

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

348515

338098

353204,31

Dlhodobý finančný majetok

61548

61548

61547,92

Obežný majetok spolu

9823

7158

16585,41

359

159

362,49

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

2111

2129

5739,86

Finančné účty

7353

4897

10483,06

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

413

509

664,54

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

KZ
k 31.12. 2010
420299

KZ
k 31.12.2011
407340

KZ
k 31.12.2012
432002,18

113138

126455

139842,80

1399

1399

1398,55

0

0

0

Výsledok hospodárenia

111739

125056

138444,25

Záväzky

23566

15555

12285,14

301

1672

1560,30

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

Dlhodobé záväzky

83

313

203,82

Krátkodobé záväzky

13219

6331

6005,82

Bankové úvery a výpomoci

9963

7239

4515,20

283595

265330

279874,24

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

50 – Spotrebované nákupy

33106

16059

18315,52

51 – Služby

13250

18706

7658,75

52 – Osobné náklady

64058

64414

65745,70

53 – Dane a poplatky

182

56

66,68

54 – Ostatné náklady na prev. čin.

4066

12670

2331,68

55 – Odpisy, rezervy a OP z PĆ

20370

23908

23856,84

56 – Finančné náklady

2822

2131

2405,28

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

58 – Náklady na transfery

1173

1122

910,45

139027

139066

121290,90

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

3695

5894

6775,94

61 – Zmena stavu vnútroorg. služieb

0

0

0

62 – Aktivácia

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy

73375

90691

102379,41

64 – Ostatné výnosy

5301

12480

1498,02

65 – Zúčtovanie rezerv a OP

934

10784

1671,69

66 – Finančné výnosy

6

4

4,28

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

69 – Výnosy z transferov

43573

21641

22368,77

Časové rozlíšenie

2.2 Náklady a výnosy v €
Názov
Náklady

SPOLU
Výnosy

126884

SPOLU
Výsledok hospodár.pred zdanením

-

12143
1

Splatná daň
Výsledok hospodárenia po zdanení

-

12144

141494

134698,11

2428

13407,21

29

19,57

2399

13387,64

2.3 Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný až po úpravách ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2011 uznesením č. 5/2011
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 10.02.2012 uznesením č. 6/2012
- druhá zmena schválená dňa 18.05.2012 uznesením č. 7/2012
- tretia zmena schválená dňa 24.08.2012 uznesením č. 8/2012
- štvrtá zmena schválená dňa 07.12.2012 uznesením č. 9/2012

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Druh rozpočtu

Schválený 2012 Upravený 2012

Skutočnosť 2012

príjmy bežného rozpočtu
90 527

107 012

111 900,02

87 803

99 472

98 639,30

2 724

7 540

13 260,72

0

32 481

32 480,77

0

37 297

37 296,92

0

- 4 816

- 4816,15

0

31 080

31 080,00

2 724

33 804

33 804,00

výdavky bežného rozpočtu
prebytok bežného rozpočtu
príjmy kapitálového rozpočtu
výdavky kapitálového rozpočtu
schodok kapitálového
rozpočtu
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové

rozdiel finančných operácií

- 2 724

- 2 724

- 2 724,00

0

0

5 720,57

CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:

2.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

3. Aktivity obce v roku 2012
Obec v roku 2012 zrealizovala investičnú akciu rámci programu LEADER na podporu rozvoja
vidieka v rámci opatrení 3.4.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo – Výstavbu chodníka,
modernizácia verejného priestranstva a parkov v obci. V roku bola podaná cez MAS Prenčov
žiadosť o NFP v rámci opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo výstavba detského
ihriska a rekonštrukcia minifutbalového ihriska. Projekt je v štádiu posudzovania.
Pracovníkmi aktivačných prác a malých obecných služieb boli v obci zabezpečované bežné práce
pri údržbe a skrášľovaní obce, úprave verejných priestranstiev, zbere separovaného odpadu, úprave
ciest, miestnych komunikácií a cintorína, likvidácii divokých skládok a oprave obecných budov.
Z rozpočtu obce obec zabezpečila opravu autobusovej zastávky, fasády na klube dôchodcov a
poškodenej striešky nad obecnou studňou. V kultúrnom dome bola vymenená dlažby v sociálnych
zariadeniach.
Na podporu dobrovoľných organizácií v obci bola z rozpočtu obce poskytnutá dotácia ZO
Jednote dôchodcov, ktorí si organizovali spoločenské a kultúrne podujatia. Z rozpočtu obce boli
financované výdavky Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý sa zúčastnil celkom na 3 oblastných
a pohárových hasičských súťažiach. DHZ bol zakúpený rozdeľovač. Bežný transfer bol poskytnutý
aj ZŠ s MŠ A.Matulu v Sebechleboch na zabezpečenie dopravy žiakov na hasičskú súťaž v
Slovenskej Ľupči.
V oblasti kultúry sa uskutočnila fašiangová zabíjačka, stavanie mája, športové popoludnie
a diskotéka pre deti pri príležitosti MDD, minifutbalový zápas, podujatie Jablková chuť Hontu po
ladziansky, Stretnutie jubilantov, stretnutie s Mikulášom, stolnotenisový turnaj, Silvestrovská
zábava. Na kultúrnych podujatiach vystupovala so svojim programom. Vo vianočnom čase deti z
MŠ koledovali v obci a rozdávali vianočné medovníčky. Vo štvrtok od 14,00 do 18,00 hodiny
bývala otvorená obecná knižnica, ktorú navštevovali deti i dospelí občania.

4. Predpokladaný budúci vývoj činností
V roku 2013 sa bude obec aj naďalej snažiť predkladať projekty na získanie finančných
prostriedkov na rozvoj a výstavbu obce. Jedna žiadosť o finančnú dotáciu bola podaná na BBSK a
to na kultúrne podujatie Jablková chuť Hontu po ladziansky spojená so 780. výročím prvej písmnej
zmienky o obci.
V nasledujúcom roku obec Ladzany plánuje uskutočniť opravu autobusovej zastávky, položením zámkovej dlažby v autobusovej zastávke. V prípade podpísania zmluvy s PPA bude obec bude

realizovať projekt v rámci opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo - výstavbu
detského ihriska a rekonštrukciu minifutbalového ihriska.
Obec bude naďalej prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na
ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré
obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný
rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov

5. Záver
Výročná správa obce Ladzany je vypracovaná za účtovné obdobie roka 2012. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad Zvolen v elektronickej forme v
zákonom stanovenej lehote. Bol vypracovaný Záverečný účet obce, poznámky k účtovnej závierke
za rok 2012.
V Ladzanoch, 21.05.2013
Vypracoval:
Mária Lucinová

Miloš Čmela
starosta obce

