
 Obec Dačov Lom je samostatný územný  samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok  ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

finančnými prostriedkami. Základnou úlohou obce  pri výkone samosprávy je starostlivosť 

o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Identifikačné údaje 

Názov: Obec Dačov Lom, adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 991 35  Dačov Lom č.262 

IČ0: 00319279 

DIČ: 2021243125 

Právna forma: právnická osoba 

Demografický vývoj 

Počet obyvateľov k 31.12.2013 -  422 obyvateľov prihlásených  trvalému pobytu 

Z toho je  346 obyvateľov starších ako 15 rokov, deti do 15 rokov 76 

Počet žien: 168 

Počet mužov: 178 

Počet dievčat:45 

Počet chlapcov:31 

Priemerný vek občanov žijúcich v obci je 38,05 rokov 

Počet prisťahovaných občanov : 7 

Počet odťahovaných občanov: 7 

Počet narodených detí: 4 

Počet úmrtí: 7 

Služby v obci 

V obci je predajňa COOP Jednota Krupina so zmiešaným tovarom , súkromné pohostinstvo, Slovenská 

pošta, ktorá je otvorená každý deň. 

Ambulancia praktického lekára pre dospelých je v Modrom Kameni, ambulancie pre deti vo Veľkom 

Krtíši. 

 Geografická poloha 

Obec sa nachádza v severnej časti okresu Veľký Krtíš. Leží v strednej časti vulkanickej Krupinskej 

vrchoviny, v údolí otvorenom na juh. Vrchovina tu dosahuje nadmorské výšky od 485m do 605m nad 

morom. 



Symboly obce 

Symboly obce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D-55/95. 

-erb obce – v červenom štíte v striebornom oválnom venci s hore a dolu vpleteným zlatým šesť 

lupeňovým kvetom strieborný, hrotom nadol postavený lemeš, sprevádzaný po bokoch zlatými 

písmenami  D a L 

- vlajka obce –pozostáva zo siedmych  pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej a žltej. Vlajka má 

pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

História obce 

Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Horného a Dolného Dačovho Lomu. Na území dnešnej obce 

pôvodne jestvovala iba obec Lom, ktorá sa prvýkrát v písomnej listine spomína v roku 1333. 

V priebehu svojho ekonomického vývinu mal Dačov Lom prevažne poľnohospodársky charakter. 

Súbežne s poľnohospodárskou výrobou sa praktizoval chov hovädzieho dobytka a oviec. Popri 

roľníkoch si svoje uplatnenie našli aj remeselníci: kováči, obuvníci kolári, stolári, vyrábali sa opálky 

z prútia, drevené náradie. 

V septembri roku 2009 bola úradovňa obecného úradu presťahovaná do nových priestorov v novom 

kultúrnom dome. V kultúrnom dome, okrem sály kultúrneho domu, boli zriadené dve kancelárie 

(kancelária starostu obce a kancelária pracovníčky obecného úradu) na prízemí a na poschodí 

sobášna miestnosť. 

Vstupná hala kultúrneho domu, v čase volieb, slúži ako volebná miestnosť. 

Základné orgány obce 

1.Obecné zastupiteľstvo 

2.Starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo 

Radko  Kubolek – zástupca starostu 

Jozef Antol – poslanec 

Miloš Hlivár – poslanec 

Mgr. Martina Barcajová – poslankyňa 

Dušan Žlkovan – poslanec 

Starosta obce 

Štefan Šraban – bol za starostu obce zvolený 05.11.2011 

  



 Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 

obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v dňoch 08.03.2013 poslanci jednali o príprave 

osláv Dňa matiek a pripravovanom podujatí Deň obce, konanie ktorého schválili na 10-teho augusta, 

17.05.2013 schválili plat starostu obce na rok 2013, rozpočtové opatrenie č.01/2013,jednali o konaní 

MDD, jednanie o odpredaji parcely č.279/4 k.ú.Horný Dačov Lom odložili na nasledujúce zasadnutie, 

schválili konanie brigády dňa 15.júna – oprava chodníka vedľa cesty v časti obce Vlkanka, jednali 

o zabezpečení akcie Deň obce,   07.06.2013 poslanci schválili záverečný účet obce bez výhrad, 

schválili rozpočtové opatrenie č.02/2013,schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

2.polrok 2013, schválili objednávku propagačných predmetov na Deň obce,   20.09.2013  poslanci 

prejednávali  sťažnosť pána Milana Suchára ohľadom aplikácie biomasy na pozemkoch v blízosti obce, 

poslanci schváli VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou a doplnok k VZN o miestnych dávkach, 

schválili štatút knižnice, rozpočtové opatrenie č.03/2013,   13.12.2013 poslanci schválili VZN o dani 

z nehnuteľností na rok 2014, VZN o miestnych poplatkoch a poplatku za komunálne odpady a drobný 

stavebný odpad, rozpočet obce na rok 2014, schválili konanie inventúry, finančný transfer pre TJ 

Dačov Lom, jednali o zmene názvu TJ Družstevník Dačov Lom na Obecný futbalový klub, schválili plán 

činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok roka 2014, zamietli žiadosť o odpredaj cimbalu  

 

Obec má schválené základné právne normy: 

- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva – aktuálne znenie schválené na zasadnutí 

03.11.2010 

-  Pracovný poriadok obce 

- Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 Obecný úrad 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné  

a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

Zamestnanci obecného úradu: Ing. Darina Rellová, úväzok 100% 

Súčasťou obecného úradu je aj matričný úrad, ktorý zastrešuje aj obec Sucháň. 

Matrikárka: Ing. Darina Rellová 

Hlavný kontrolór 

Do funkcie hlavného kontrolóra obce bola dňa 14.12.2011 zvolená Mgr. Anna Sláviková. 

V roku 2012 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle platného plánu kontrolnej činnosti na rok 2012.  

Rozpočet obce, majetok obce, financovanie obce 

 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom roku je rozpočet obce 

,ktorým sa riadi pri financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. 

 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 14.12.2012, uznesením číslo 05/2012 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný rozpočtovými opatreniami 



schválenými obecným zastupiteľstvom ako aj rozpočtovými opatreniami schválenými starostom 

obce. 

 

Plnenie rozpočtu 

Príjmy 

 rozpočet plnenie % plnenia 

Bežné príjmy 80 662,00 88 652,55 109,90 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie 2 960,00 2 959,00 100,00 

SPOLU 83 622,00 91 611,55 109,55 

 

Názov rozpočet Plnenie  
31.12.2013 

% plnenia 

Výnos dane z príjmov 49 000,00 56 987,88 116,30 

Daň z nehnuteľností 17 480,00 13 933,92 79,71 

Daň za užívanie VP 0 19,50 0 

Daň za psa 330,00 339,50 102,87 

TKO 3 000,00 4 105,98 136,86 

Príjmy z prenajatých pozemkov 460,00 207,46 45,10 

Príjmy z prenajatých budov 250,00 185,24 74,09 

Správne poplatky 300,00 304,50 101,50 

Popl. a platby za predaj výrobkov 300,00 1 199,81 399,93 

Poplatky a platby za stravné 0 302,40 0 

Z účtov finančného hospodárenia 0 7,75 0 

Bežné transfery zo ŠR 7 942,00 8 900,00 112,06 

Bežné transfery VUC 1 600,00 1 600,00 100,00 

Zostatok prostriedkov z predch. Období 2 960,00 2 959,00 100,00 

Príjmy z dobropisov 0 558,02 0 

 

Granty a transfery 

Obec prijala v roku 20123 transfery na zabezpečenie prenesených kompetencií štátnej správy a to: 

- Na činnosť matričného úradu 

- Civilná ochrana 

- Hlásenie pobytu obyvateľov (REGOB) 

       -      Voľby do VUC 

Finančné prostriedky na zabezpečenie ostatných prenesených kompetencií štátnej správy: 

- Životné prostredie 

- Miestne komunikácie a cestná doprava 

- Stavebný úrad 



Boli poukázané na účet Spoločného obecného úradu v Modrom Kameni priamo poskytovateľom 

transferu. 

 

Ostatné prijaté transfery 

-na základe uznesenia vlády č.53/2013 na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho 

školstva  v sume 88,00€, tieto finančné prostriedky boli obcou ďalej poskytnuté pre Základnú školu 

s materskou školou v Modrom Kameni, ktorú v súčasnej dobe navštevuje najviac školopovinných detí 

z našej obce, 

-na základe uznesenia vlády č.134/2013 na riešenie kritického stavu cestnej štruktúry v pôsobnosti 

miest a obci po zimnej prevádzke v sume 827,86€, z týchto finančných prostriedkov bola vykonaná  

oprava  miestnej komunikácie – Malý rad, oprava bola vykonaná firmou  Banskobystrická regionálna 

správa ciest pracovisko vo Veľkom Krtíši, 

-na zabezpečenie akcie „Povstalecká vatra“ VUC Banská Bystrica  poskytol obci finančné prostriedky 

v sume 1 600,00€ 

-v decembri 2013 obec obdržala transfer z rozpočtovej rezervy predsedu vlády v sume 5 000,00€, 

účelovo určený bežný transfer bol poskytnutý na modernizáciu vchodu a zádveria spoločensko-

výchovného strediska, tento transfer bol v celej výške prenesený do roku 2014 (možnosť použiť do 

konca marca roku 2014)  

 Kapitálové príjmy 

 V roku 20123 obec nemala kapitálové príjmy. 

Finančné operácie 

 Do rozpočtu obce bola cez finančné operácie zapojená do rozpočtu časť rezervného fondu 

obce v sume 2 959,00€, z týchto peňazí bol financovaný nákup notebooku v sume 359,00€ 

a autobusových čakární (2ks) v sume 2 600,00€.  

Výdavky 

 rozpočet plnenie % plnenia 

Bežné výdavky 80 662,00 67 110,10 83,20 

Kapitálové výdavky 2 960,00 2 959,00 100,00 

Finančné operácie 0 0 0 

SPOLU 83 622,00 70 069,10 83,79 

 

 rozpočet Plnenie  
31.12.2013 

% plnenia 

Všeobecné verejné služby 55 969,00 47 658,59 85,15 

Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0 

Ekonomická oblasť 6 610,00 6 513,32 98,53 

Ochrana životného prostredia 7 900,00 6 975,43 88,29 



Bývanie a občianska vybavenosť 2 900,00 1 913,35 65,97 

Kultúra a rekreácia 6 983,00 3 883,44 55,61 

Vzdelávanie 300,00 166,00 55,33 

Obstarávanie kapitálových aktív 2 960,00 2 959,00 100,00 

 

Majetok obce 

  Stav 
k 1.1.2013 

Prírastky Úbytky Stav  
k31.12.2013 

Softvér 616,81 0 0 616,81 

Drobný dlhodobý nehmotný maj. 427,53 0 0 427,53 

Pozemky 45 521,82 0 0 45 521,82 

Stavby 546 266,97 0 522,11 545 744,86 

Samostatné hnuteľné veci 14 057,77 0 1 589,33 14 057,77 

Dopravné prostriedky 900,00 0 0 900,00 

Drobný dlhodobý hmotný maj. 11.428,47 2.959,00 0 14 387,47 

 Ostatný dlhodobý hmotný maj. 1 726,08 0 0 1 726,08 

Dlhodobý finančný maj. 73 746,00 0 0 73 746,00 

Obstarávanie dlhd. majetku    3 555,00 0 0   3 555,00 

SPOLU 623 456,11 2 959,00 2 111,44 624 303,67 

 

Stavby: úbytky – vyradené autobusové čakárne (plechové) v sume 522,11€  (č.31 -261,04€, č.32 – 

261,07€)413,40€ 

Samostatné hnuteľné veci a súbory vecí: úbytky – vyradený notebook ACER Aspire v sume 1 589,33€ 

(č.80) 

Drobný dlhodobý hmotný majetok: prírastky – zakúpený notebook HP 650 v sume 359,00€ (č.143) , 

autobusové čakárne 2ks v sume 2 600,00€ (č.141,142) 

Náklady a výnosy 

Č.účtu Náklady Rok 2013 Rok 2012 

501 Spotreba materiálu 5 536,67 8 313,24 

502 Spotreba  energie 4 666,84 3 889,93 

511 Opravy a udržiavanie 382,70 173,28 

512 Cestovné 69,70 58,91 

513 Náklady na reprezentáciu 476,35 377,76 

518 Ostatné služby 17 498,31 14 485,88 

521 Mzdové náklady 24 250,73 23 668,67 

524 Zákonné sociálne poistenie 8 342,39 8 128,04 

527 Zákonné sociálne náklady 449,83 228,15 

545 Ostatné pokuty, penále 0 250,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 464,52 206,16 

551 Odpisy 17 643,07 8 423,91 

553 Tvorba ostatných rezerv 2 395,53 2 089,12 

568 Ostatné finančné náklady 1 120,00 1 326,75 

585 Náklady na transfery z rozpočtu obce 0 330,60 



586 Náklady na transfery ostatným subjektom 2 000,00 2 000,00 

 SPOLU 85 296,64 70 060,48 

 

 

 

Č.účtu Výnosy Rok 2013 Rok 2012 

602 Tržby z predaja a služieb 357,23 224,60 

632 Daňové výnosy samosprávy 73 037,38 68 924,75 

633 Výnosy z poplatkov 5 164,15 3 517,15 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 757,49 2 602,89 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv 1 765,83 1 407,54 

662 Úroky 7,75 41,33 

693 Výnosy z bežných transferov 5 412,59 3 404,34 

694 Výnosy z kapitálových transferov 12.217,45 3 491,20 

 SPOLU 98 719,87 83 614,35 

 

Výnosy  98 217,45€ 

Náklady 85 296,64€ 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  13 423,23 

Splatná daň z príjmov (591)            1,42€ 

Výsledok hospodárenia po zdanení  13 421,81€ 

 

Kultúrne a športové podujatia v roku 2013 

-09.02.2013 detský karneval  

-12.máj 2013 bol venovaný sviatku matiek, v kultúrnom dome pozdravil prítomných starosta obce, 

kultúrny program zabezpečila pani Lýdia Takáčová so svojimi malými tanečníkmi a spevákmi, 

-08.júna 2013 sa na ihrisku telovýchovnej jednoty konali oslavy MDD, tento rok boli spestrené 

o ukážky dobrovoľných hasičov z Lackova, ktorí deti pobavili, ale aj niečo nové naučili, 

-členovia folklórnej skupina sa 20. Júla 2013 zapojili do akcie Posolstvo piesní Slovensku a svetu, 

-10.augusta 2013 sa konala najväčšia minuloročná spoločenská a kultúrna akcia, kedy sme si 

pripomenuli 680 rokov od prvej písomnej zmienky o obci, 

-obec sa každoročne zapája do organizovania akcie „Povstalecká vatra“, v rou 2013 sa konala 

30.augusta a obec na zabezpečenie akcie prispela aj finančne, 



-obec podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, z rozpočtu obce bol poskytnutý transfer na 

zabezpečenie činnosti, obec rovnako podporuje aj každoročné konanie futbalového turnaja 

„Memoriál Ľubomíra Sedlačeka“, 

- 30.novembra 2013 sa v kultúrnom dome stretli všetci fanúšikovia stolného tenisu a v celodennom 

turnaji si zmerali sily mladí, ale aj starší vyznávači tohto športu, 

-záver roka patril silvestrovskej zábave konanej v novom kultúrnom dome, organizátorom podujatia 

bolo Poľovnícke združenie Dačov Lom   

 

Údržba verejných budov, verejných priestranstiev, cintorína, miestnych komunikácií a bežnej 

údržby na zachovanie čistoty boli vykonávané občanmi obce, ktorí pracovali v rámci zmluvy 

o aktivačných prácach a vykonaní menších obecných služieb. V roku 2012 túto činnosť vykonávalo 14 

občanov. Traja z nich pracovali na základe zmluvy s Úradom práce sociálnych služieb a rodiny  Veľký 

Krtíš a 11 na základe zákona O obecnom zriadení – formou menších obecných služieb.  

 Z hľadiska budúcich cieľov obec bude naďalej prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne 

samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy. 

Táto výročná správa sa vyhotovuje na účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, účtovná 

závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Banskej Bystrici 

v požadovanej forme a v stanovenom termíne. 

 Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

  

V Dačovom Lome, máj 2014 

Vypracoval: Ing. Darina Rellová 

 

         Štefan Škraban 

         starosta obce 

 

  

 

 

 


