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Výročná správa Obce Orovnica za rok 2014
1) Profil obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209. V listine pápeža Inocenta III., ktorou
potvrdzuje majetky hronskobeňadického opátstva spomína sa pod menom Varanza" terra Varanza ".
V roku 1525 po prvýkrát vystupuje pod menom O r o w n y c z a ( i Orownycha ), 1773 O r o w n i
c a a v roku 1808 O r o v n i c a . Nemci ju nazývali H r o m i t z, Maďari ju iba v 19.storočí
prekrstili na O r o m f a l u . Hranice zeme Varanza siahali na sever až k potoku Kýzovému
a Starohutskému hlboko na územie terajšej Novej Bane. Ide teda o nepomerne väčšie územie, ktoré
nieslo toto meno. Na tento miestny názov poukazuje aj potok W e r e n c z e, podľa ktorého bol
nazvaný celý vtedajší chotár. Dňa 6.októbra 1345 prenajal kláštor zem nad potokom Werencze na
postavenie mlyna istému Mikulášovi a Dytelovi za ročný cenzus štvrtinu marky od každého
mlynského kolesa... Keďže už v tomto období má územie svoje meno, dalo by sa predpokladať, že
bolo i obývané, že jestvuje aj osada alebo aspoň malý dvorec zvaný Varanza. Hranicu majetku
opátstva na Kýzovom potoku spomínajú viaceré listiny zo 14. storočia . Listina zo dňa 19.9.1345
spomína ako starobylú hranicu potok Fenyosebnichpa - taka. Okrem neho sa v listine spomína aj
väčší potok Byksebnichpataka, ktorý sa stal vyhľadávaným na stavbu banských mlynov a
hámrov. V roku 1346 bolo ich na ňom už 19 a na potoku W e r e n c z e bolo postavených 6
mlynov. Opátstvo tento potok ochotne prenajímalo banským ťažiarom, ktorí ho nazývajú
Bykscebniche nunc Maior rivulus, vel Rivulus Abbatis, teda priznávajú, že toto územie skutočne
patrí opátstvu a platí mu dosť vysoké nájomné. Dokazuje to ešte i dnes živý miestny názov
O p á t o v g r u n t ( chybne Patov grunt ), už ako súčasť dnešného chotára Novej Bane. Traduje
sa, že v 17.storočí samotní obyvatelia nazvali osadu O r o n i t z, t.j. že túto zem je potrebné
poriadne " oroniť " slzami, kým vydá zo seba akú - takú úrodu. V územných sporoch opátstva s
Tekovskou Breznicou a najmä s Novou Baňou opátstvo prišlo o značnú časť svojho pozemkového
vlastníctva, čím sa aj chotár Orovnice hodne zmenšil. V roku 1312 dobyl breznický hrad Matúš
Čák Trenčiansky. Jeho vojaci vyplienili nielen najbližšie ležiacu Orovnicu, ale vydrancovali aj
ostatné obce v okolí. V roku 1451 Jiskra prechádzajúc so svojím vojskom cez územie stredného
Pohronia bol medzi Orovnicou a Hronským Beňadikom zajatý Jánom Országhom a Pongrácom z
Mikuláša. Na slobodu ho prepustili za výkupné. Inak v prvom období v držbe zeme Varanza
opátstvo nik nerušil, čo má iste za následok aj nedostatok písomných zmienok o obci.
Významní rodáci, osobnosti pôsobiaci v obci:
Dňa 25. 10. 1924 sa v Orovnici, v roľníckej rodine Martina Forgáča a Barbory,
rodenej Loveckej, narodil sa syn Peter. V rokoch 1937-45 študoval na gymnáziu v Zlatých
Moravciach, 1945-50 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1952 získal akademický titul RNDr. V rokoch 1947-56 ( teda ešte aj ako študent ) pracoval ako letecký
meteorológ v Štátnom hydrologickom a meteorologickom ústave, 1956-69 zástupca vedú-ceho
synoptickej a leteckej služby, súčasne vedúci odboru leteckej meteorológie, od roku 1969 vedúci
Ústavu synoptickej meteorológie v Hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Vo výskume sa
sprvu zameral na leteckú, potom synoptickú meteorológiu, Spolupracoval s viacerými inštitúciami.
Autor a spoluautor odborných a popularizačných prác, prispieval do odborných časopisov a novín,
spolupracoval s rozhlasom i televíziou na relácii " Aké bude počasie ? " Zomrel 08. 03. 1983 v
Bratislave.
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Orovnickým rodákom je aj misionár Ján Šutka, ktorý sa tu narodil 11. 09. 1930. Študoval na
saleziánskom gymnáziu v Šaštíne a pokraval tu aj v noviciáte. Jeden rok aj v Hronskom Beňadiku.
V roku 1951 odišiel ilegálne do Talianska a odtiaľ sa ako mladý klerik dostal do Ecuádoru. V
kolumbíjskej Bogote dokončil teologické štúdium. Ďalej pôso bil ako misionár v Ecuádore , v
oblasti Mendéz, medzi indiánskym kmeňom Schuarov. Tento kmeň bol prenasledovaný a aj
fyzicky utláčaný. Postavil sa na jeho ochranu. Postupne odstraňoval analfabetizmus, vybudoval tu
sieť základných, neskôr aj stredných škôl, pomohol vybudovať štyri nemocnice a najnovšie usiluje
spolu s vládnymi orgánmi o pozemkovú reformu, ktorou by tamojší kmeň získal späť starootcovskú
pôdu. Vydal samizdatovú publikáciu " Spomienky misionára ".
Významné pamiatky: Obec Orovnica patrí do nitrianskej diecézy, predtým bratislavskej
a bratislavsko-trnavskej diecézy a je filiálkou farnosti Hronský Beňadik. Náš rímskokatolícky
kostol patrí medzi najhodnotnejšie pamiatky obce. Je zasvätený sv. Jánovi Boscovi, postavený bol
v roku 1935 na mieste staršej drevenej zvonice. Prevládajú retardované architektonické prvky
baroka a romantizmu. Stavbu zabezpečovali saleziánsky kňazi z Hronského Beňadika vdp. Taliga
a Hlubík. Stavali ho občania Orovnice, ručne si podávali materiál z rúk do rúk, od miesta, kde je
teraz budova bývalej reštaurácie Nezábudka, bola urobená reťaz až do týchto miest. Kostol je
jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou na nadstavanou
vežou. Výmaľbami bol zrekonštruovaný v roku 1985 za farára vdp. Jozef Páleníka majstrami
Jozefom Piekanom a Gabrielom Čirkom, obrazy sú dielom Emila Prokopa. Kostolníkom do roku
2003 bol František Vlčko, od roku 2003 Vladimíra Šmikniarová. Lurdská jaskyňa s Pannou Máriou
Fatimskou bola postavená v roku 1998. Vo veži sú 3 zvony, ktoré boli v roku 1937 uliate
u zvonolejára Aloisa Kurbela v Trnave. V roku 2011 bola rekonštruovaná strecha kostola a v roku
2012 už spomínané zvony, nakoľko udrel do veže blesk a bola zhorené elektrické vedenie.
Momentálne každú poslednú nedeľu v mesiaci je zbierka na kostol, ktorá bude neskôr použitá na
obnovenie vnútorných malieb a ostatné opravy.
Pravidelné udalosti: Fašjangová zabíjačka, Deň obce
Partnerské mestá/obce: Mikroregión Nová Baňa
Zaujímavosti, cestovný ruch: prírodná scenéria „Dievčia skala“, zemné valy
Infraštruktúra: verejný vodovod, plynofikácia 98 % obce
Spolky, združenia a iné organizácie, ktoré v obci pôsobia: DHZ, Jednota dôchodcov Slovenska
– základná organizácia, Miestny dozorný výbor Jednoty, Urbárska pozemková spoločnosť, p.s.,
Poľovné združenie Salaš, Základná organizácia protifašistických bojovníkov, Spevácka skupina
Karanka
Občianska vybavenosť obce: Obecný úrad, 2 predajne zmiešaného tovaru – COOP Jednota,
Rímsko-katolícky kostol, Dom smútku, cintorín, pohostinstvo, firma Mapro Slovakia s. r. o.,
WAMAK, s. r. o. a drobní živnostníci.
Publikácie o obci: Orovnica, 1999  ﯣOrovnica Pozoruhodnosti, 2006
Obec Orovnica nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu ani žiadnu
organizačnú zložku pôsobiacu v zahraničí.
Výročná správa za rok 2014

Strana 4

.
Obec k 31.12.2014 nemá žiadne exekúcie.
Ku dňu 17.12.2015 - spracovania výročnej správy obce - obec závádza ozdravný režim, nakoľko
nastali skutočnosti podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, kde bola prekročená hranica 15% záväzkov po lehote splatnosti 60 dní a výsledky
hospodárenia uvedené vo výročnej správe sú v súlade s predloženými výkazmi hospodárenia na
MF SR za rok 2014, ale podľa zistení nie sú v súlade s reálnym hospodárením obce za rok 2014.

2) Orgány obce
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.
Starostka obce: Mgr. Katarína Forgáčová
Obecné zastupiteľstvo – poslanci OZ:
Forgáč Jozef (aj zástupca starostky obce)
Brenkus Vladimír
Forgáč Ján
Forgáč Karol, Ing.
Kašuba Ján, Ing.
Šmondrková Miroslava
Závadský Ľubomír
Vnútorným kontrolným orgánom je hlavná kontrolórka obce od 01.01.2011 pani Mária Šalková
s kratším pracovným úväzkom 0,38 / deň, t. j. 1,9 h/týždenne.

3) Personálne zabezpečenie obce
3.1

Vývoj počtu zamestnancov

Počet stálych zamestnancov Obecného úradu v Orovnici sa z dlhodobého hľadiska nemení.
Organizačná štruktúra zostáva dlhoročne v zložení:
- na plný úväzok: starostka obce, administratívna ekonomická pracovníčka obce, koordinátor MOS
- na kratší úväzok: hlavná kontrolórka obce
Obec zároveň dlhodobo dáva možnosť dlhodobo nezamestnaným pracovať na aktivačných
službách, resp. menších obecných službách pre obec - prostredníctvom §-u 52 zákona o službách
nezamestnanosti. V r. 2014 takto obec evidovala 12 uchádzačov o zamestnanie pracujúcich na
aktivačné služby, resp. menšie obecné služby pre obec.
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Od 01.05.2013 obec zamestnala na základe zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny jednu
pracovníčku na obecnom úrade na projekt aktívnej zamestnanosti občanov vo veku do 29 rokov po
dobu 18 mesiacov na plný úväzok, pričom prvých 9 mesiacov bola cena práce pracovníčky
preplácaná prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodina a z Európskeho sociálneho fondu
pomerom 85 % a 15 % a zvyšných 9 mesiacov z prostriedkov obce.
Spolu počet zamestnancov obecného úradu k 31.12.2014: 5 fyzické osoby.

3.2 Štruktúra zamestnancov
-

podľa pohlavia

Počet zamestnancov k 31.12.2014
Z toho: počet žien
V%
- podľa veku
Počet zamestnancov k 31.12.2014
Z toho vo veku: 20-40
40-60

5
5
100

5
3
2

100 %
60 %
40 %

3
2,5
2

20-40 r.

1,5

41-60 r.

1
0,5
0

4) Aktivity obce
V roku 2014 boli najväčšie aktivity obce na:
- oprave a údržbe miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci,
- začiatku realizačných prác na Areály pre voľnočasové aktivity,
- oprave a údržbe miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia,
- oprave a údržbe Domu smútku.

5) Ciele obce
Finančné plány obce Orovnica sú premietnuté v rozpočte na rok 2015 a v predpoklade rozpočtu na
roky 2016-2017. Významným cieľom obce je najmä oprava miestnych komunikácií, výmena okien
a dverí na kultúrnom dome a dome smútku, dokončenie Areálu pre voľnočasové aktivity.
Ďalšími cieľmi obce sú:
- areál pre voľnočasové aktivity
Výročná správa za rok 2014
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-

oprava a rekonštrukcia objektu a priestorov okolo bývalej materskej školy
oprava a údržba miestnych komunikácií
oprava a údržba chodníka popri ceste I/65
vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd
a iné.

6) Finančné výsledky obce za rok 2014
6.1.

Prehľad finančnej situácie za rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku
2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok bol vykrytý z bežného
rozpočtu obce.
Obec svoje aktivity financuje z rôznych zdrojov. Hlavným zdrojom príjmu je transfer z Daňového
úradu, ktorý predstavuje výnos z dane z príjmov FO. Ďalej má obec vlastné zdroje príjmov, a to sú
rôzne daňové aj nedaňové príjmy. V neposlednom rade môže obec prijať transfery a dotácie aj od
iných subjektov verejnej správy (štátnej správy aj územnej samosprávy). Dotácie sú účelovo určené
na financovanie rôznych činností, od preneseného výkonu štátnej správy až po individuálne potreby
obce. Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie dostala Obec
Orovnica dotáciu prostredníctvom Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici. Túto
dotáciu použila na úhradu časti faktúry za odvoz opotrebovaných pneumatík. Okrem iného obec
financuje odvoz komunálneho odpadu, odvoz separovaného odpadu, likviduje drobné skládky
odpadu, 4x ročne zbiera elektroodpad, realizuje zbierku pre sociálne slabé skupiny obyvateľov, 1x
ročne odváža staré opotrebované pneumatiky, zbiera rastlinnobiologický odpad a pod. Výdavky na
jednotlivé činnosti sú uvedené v rozbore plnenia výdavkov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2013 Uznesením č. 62/2013.
Bol zmenený:
-

rozpočtové opatrenie č. 1 - schválené OZ dňa 12. 12. 2014 uznesením č. 16/2014.

Stav hotovosti a bankových účtov k 31.12.2014
Pokladňa = 2.846,03 €
Bankové účty = 112,69 €, z toho:

Bankový účet: 18323422/0200 – bežný účet = 109,66 €
Bankový účet: 11121430/5200 – bežný účet = 3,03 €
Bankový účet: 2878144853/0200 – fondový účet = 0,- €
Bankový účet: 2878165056/0200 – fondový účet = 0,- €
Bankový účet: 14339582/5200 – účet sociálneho fondu = 0,- €
Bankový účet: 14339750/5200 – dotačný účet = 0,- €
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Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Orovnica na rok 2014 v €
Rozpočet 2014:

Plnenie 2014

Plnenie v %:

(upravený)

Sumár príjmov:

166 976

v tom: Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové fin. operácie

167 014,05

100,02

164 231
81
2 664

164 269,46
81
2 663,59

99,97
100,00
100,01

166 976

166 965,51

100,00

v tom: Bežné výdavky
143 435
Kapitálové výdavky
2 850
Výdavkové fin. operácie 20 691

143 424,64
2 850
20 690,87

99,99
100,00
100,00

Sumár výdavkov:

Rozdiel príjmy - výdavky:

48,54
48,54

Prebytok rozpočtového hospodárenia:

6.2

Zdroje financovania výdavkov obce

Prehľad príjmov a výdavkov podľa kódu zdrojov:
kód zdroja

Príjmy

Výdavky
Spolu

111
11H
11T1+11T2
71
72
41
43

5 389,74
1 298,73
2 260,00
155 320,99
81,00

5 389,74
1 298,73
2 260,00
155 320,99
81,00

Spolu
5 389,74
1 298,73
2 260,00
158 017,04
-

5 389,74
1 298,73
2 260,00
158 017,04
-

Poznámky:
111 – štátny rozpočet
11H – z VÚC (BBSK)
11T1, 11T2 – z ESF + spolufinancovanie zo ŠR
71 – iné zdroje – nenávratné zdroje, príspevky a granty
72 - granty
41 – vlastné príjmy obce
43 - vlastné zdroje z predaja majetku – kapitálové príjmy
46 - vlastné zdroje – prevod z rezervného fondu
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7. Vybrané ukazovatele
Súvaha
v€

Aktíva spolu (netto)
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024

2013

2014

1 856 999

index 13/12;

251 116

1 852 354

0,14

251 116

0,14

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

-

-

0,14
1,00
-

1 749 159

251 116

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

34 100

34 015

Dlhodobý finančný majetok

37 069

-

4 593

-

-

Zásoby

159

-

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

-

-

1 571

-

-

Obežný majetok
z toho:

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

-

-

Finančné účty

1 581

-

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé

0

0

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

0

0

Časové rozlíšenie súčet
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice

Pasíva spolu
Vlastné imanie

52

-

-

0

-

0

1 836 696

1 856 999

652 945

1,01

664 307

1,02

z toho:
Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

619 428
41 880

662 422
-

9 476

Záväzky

989 404

988 826

Časové rozlíšenie

206 288

194 925

1,07
- 0,23
1,00

Na výskum a vývoj Obec Orovnica nevykladala v r. 2014 žiadne náklady.
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Výkaz ziskov a strát
v€
Tržby z predaja služieb

2013

2014

index 14/13

169

67

Náklady na spotrebu materiálu a energií

21 729

15 231

Obstaranie služieb

35 156

36 217

Osobné náklady

73 252

81 549

Daňové výnosy samosprávy a výnosy z poplatkov

99 002

111 823

3 083

989

Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého NaHM

29 492

29 637

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

315

566

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku

-

-

0,39
0,70
1,03
1,11
1,13
0,32
1,00
1,80
-

Obec vo svojom finančnom majetku eviduje akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Banská Bystrica v hodnote 103.195,- €. Okrem týchto akcií obec nenadobudla žiadne iné akcie,
dočasné listy, obchodné podiely ani iné cenné papiere a finančný majetok.
Obec uzatvorila v roku 2009 zmluvu zo Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu bytového
domu - úver vo výške 483.400,– € a zmluvu o poskytnutí bankovej záruky s OTP bankou na
predmetný úver. Koncom roku 2010 bol obci poskytnutý úver na financovanie projektu z Programu
rozvoja vidieka. Banková záruka bola ukončená k 30.09.2011 na základe predloženého listu
vlastníctva po kolaudácii bytového domu a zapísaní záložnej zmluvy v prospech ŠFRB
a MVDaRR ma list vlastníctva. V roku 2013 bola uzatvorená zmluva zo Štátnym fondom rozvoja
bývania na výstavbu druhého bytového domu – úver vo výške 448.272,34- €.

7.1

Rozdelenie výsledku hospodárenia

Rekapitulácia výsledku hospodárenia za Obec Orovnica:

Druh VH

2013

2014

VH z hospodárskej činnosti

-22 082

-12 569

VH z finančnej činnosti

- 9 484

-12 281

VH z bežnej činnosti

-31 566

-24 850

VH z mimoriadnej činnosti

-

-

VH z činnosti samosprávy

78 359

20 771

VH za účtovné obdobie

46 793

-

4079

Obec Orovnica nakoľko nemá žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu, nevykonáva
konsolidáciu.
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8. Záverečné ustanovenia
1. Výročná správa Obce Orovnica za rok 2014 bola prerokovaná Obecným zastupiteľstvom
v Orovnici a vzatá na vedomie dňa 17. 12. 2015 Uznesením OZ č. 77/2015.
2. Výročná správa Obce Orovnica za rok 2014 vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na
internetovej stránke obce dňa 18. 12. 2015.

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce
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