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1. Základná charakteristika obce Tekovské Lužany
Obec Tekovské Lužany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej
republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom
a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce.
Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými
osobami, s politickými stranami, hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi
orgánmi a občanmi.
Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami
a svoje vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami.
Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia
spoločného prospechu.
Ukladať obci povinnosti a zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
1.1. Identifikačné údaje
Názov.

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

DIČ:

2021023708

Právna forma:

Obec

Adresa:

Obecný úrad Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Kontakt:

Tel.: +421 (0)36 77 23 501+421 (0)36 77 23 501
Fax: +421 (0)36 77 23 129
E-mail: obec@tekovskeluzany.sk
Web: www.tekovskeluzany.sk
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1.2. Geografické údaje

Obec Tekovské Lužany leží v západnej časti južného Slovenska, v mierne zvlnenom údolí dolného
Hrona.Obcou prechádza pozemná komunikácia prvej triedy č. I/75, ktorá ju spája s Novými Zámkami
a Šahami. Táto cesta sa v Tek. Lužanoch kríži s komunikáciou č. 51020, ktorá spája Tekovské Lužany
a Kalná na Hronom - prostredníctvom tejto cesty sa napájajú Tekovské Lužany na ťah č.51 Levice Nitra, Kalná nad Hronom - Žiar nad Hronom (cesty č.76 a R1), resp. na diaľnicu R1-51 Nitra - Bratislava.
Priemerná nadmorská výška územia obce je 155 m n.m., pričom kolíše od 145 do 162 m n.m.
Územie obce tvoria tri katastre: Tekovské Lužany (3 216 ha), Tekovské Lužianky (394 ha), Hulvinky
(786 ha).
Chotár obce susedí s katastrami obcí Farná, Júr nad Hronom, Málaš, Ondrejovce, Plavé Vozokany,
Šarovce, Turá a Želiezovce.
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1.3. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2014

2 941

Narodení v r. 2015

32

Prihlásení k trvalému pobytu

50

Odhlásení z trvalého pobytu

38

Zomrelí

35

Počet obyvateľov k 31.12.2015

2 950

1.4. Symboly obce

Erb obce Tekovské Lužany

Pečať obce Tekovské Lužany

Vlajka obce Tekovské Lužany
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1.4. História obce
Tekovské Lužany
Tekovské Lužany ležiace vo východnej časti Podunajskej nížiny v širokej doline dolného Hrona patria k
najväčším obciam Levického okresu. Podľa archeologických nálezov bolotu ľudské osídlenie už v
mladšej dobe kamennej. Našli sa však v okolí pamiatky aj z doby bronzovej, hallštatskej, laténskej i
rímskej.
Prvá písomná zmienka o obci Tekovské Lužany je z roku 1156, ktorá ju spomína pod názvom S U R L
O U už ako významnejšiu faru. V roku 1293 už patrili ostrihomskému arcibiskup-stvu. V roku 1311 spolu
s ostatnými arcibiskupskými panstvami bola i táto obec vyplienená Matúšom Čákom. Od začiatku 16.
stor. ako to vysvitá z metácie v roku 1508, boli Tekovské Lužany už zemepánskym mestečkom
(oppidum). Napriek tomu, že v roku 1561 boli Tekovské Lužany spolu so širokým okolím Turkami
vyplienené (kopec nachádzajúci sa v katastri obce tzv. NAGYHALOM /veľká kopa/ bola zhotovená
Turkami pri obliehaní obce pre potreby strážnej veže), rozvoj mestečka pokračoval. V rokoch 1571 –
1573 tu bolo 196 poddanských usadlostí. V roku 1579 obec pred konventom svätobeňadickej cirkvi
odkúpila od Františka Farkasa, syna a potomka Františka Farkaša de Bese, a od Juraja Ujháziho, syna
a potomka Kataríny Turzovej de Betlenfalva, pustatinu LEVELED. Z roku 1601 je zmienka už aj o
jestvovaní školy a od roku 1662 malo mestečko s vyslovene poľnohospodárskym charakterom jarmočné
právo. V roku 1720 tu bolo 80 daňovníkov, výsek mäsa i krčma. Staré súpisy z roku 1746 uvádzajú aj
15 remeselníkov, 6 obchodníkov so soľou a štyroch iných. Od roku 1839 v zjednotenom cechu bolo
registrovaných 26 rôznych remeselníkov. Je veľmi zaujímavé, že v druhej polovici 18. stor. zo všetkých
mestečiek Tekovskej župy najviac jarmokov bolo v Tekovských Lužanoch a Zlatých Moravciach – po
osem v roku. V Tekovských Lužanoch sedem jarmokov bolo spoločných – dobytčích i výkladných, len jeden nemal dobytčiu
časť. Ich hlavnou náplňou bol obchod s dobytkom a s remeselníckymi i domácimi výrobkami. Určite s
týmto súvisí i zavedenie chovu koní na okolí a v náväznosti na to i skutočnosť, že v tomto období sa
Plavé Vozokany a Tekovské Lužany spomínajú ako známe miesta kde sa pestuje v značnej miere aj
ovos. Podľa súpisu z roku 1782 v juhovýchodnej časti Tekovskej župy najviac plemenných koní chovali
v Hornej Seči (23) a práve v Tekov-ských Lužanoch (20). Podľa prvých súpisov obyvateľstva v Uhorsku,
mestečko Tekovské Lužany malo v roku1770 1017 obyvateľov, v roku 1786 1241 obyvateľov. V roku
1786 bolo pri súpise zaznamenaných 232 domov a 252 rodín. Podľa sociálneho rozvrstvenia zo 621
mužov vykázali 2 kňazov, 7 šľachticov 13 mešťanov, 147 sedliakov, 119 dedičov mešťanov a sedliakov
120 želiarov, 33 iných a 180 detí a mládeže do 17 rokov. Na konanie trhov, na ktorých sa predávalo
hlavne obilie a ďalšie produkty roľníckych hospodárstiev, získali Tekovské Lužany právo až 10.4.1845.
/„Trhová výsadná listina Ferdinanda I. mestečku Veľké Šarluhy dňa 10. apríla 1845“/
19. apríla 1849 sa pri Tekovských Lužanoch odohralo jedno z najkrvavejších bojových stretnutí medzi
maďarskými honvédmi a cisárskymi vojakmi v revolučných rokoch 1848/1849. V bitke, ktorá sa začala o
ôsmej hodine pri Hulvinskom lese, revolučné vojská pod vedením generála Klapku v hrdinskom
pouličnom boji trvajúcom až do večera, premohli početnejšiu cisársku armádu. Porazený nepriateľ bol
nútený dať sa na útek smerom na Nové Zámky a Štúrovo. Víťazi zas pokračovali v bojovom postupe,
ktorého ďalším cieľom bolo prelomenie blokády Komárna. Na bitevnom poli zostalo vyše 1400 mŕtvych
a ranených. Padlých vojakov pochovali do spoločných hrobov v Tekovských Lužanoch a v Leviciach.
Na počesť víťazstva revolučných vojsk v tejto bitke a padlých vojakov bol v roku 1876 postavený v obci
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pamätník, ktorý je v súčasnosti chránenou kultúrnou pamiatkou. Po porážke a kapitulácii kossuthovskej
armády pri Világoši v roku 1849 okresné sídlo z Levíc bolo preložené do Tekovských Lužian, kde
zostalo až do roku 1884. Bola to pomsta rakúskej vrchnosti na Levičanoch, ktorí sa aktívne zúčastnili
bojov pod zástavami povstalcov.
Z hľadiska ďalšieho rozvoja obce v druhej polovici 19. stor. má mimoriadne veľký význam vybudovanie
železničnej trate Levice – Čata a jej odovzdanie do prevádzky v roku 1887. Pretože dva roky predtým
bola otvorená trať Čata – Štúrovo, Tekovské Lužany, ktoré v tom čase mali už len charakter veľkej
obce, boli napojené na celouhorskú železničnú tepnu. Táto skutočnosť má určite podiel na tom, že v
rozvoji obce nenastala badateľnejšia stagnácia.
Po skončení prvej svetovej vojny sa stali Tekovské Lužany so širokým okolím na južnom Slovensku
súčasťou novovytvorenej Československej republiky. Po vzniku Maďarskej republiky rád sa v júni 1919
maďarská Červená armáda dostala až na územie Levického okresu a aj v Tekovských Lužanoch bolo
vytvorené miestne robotnícke direktórium. Republika rád bola porazená, ale revolučné myšlienky sa
šírili a silneli najmä po vzniku Komunistickej strany Československa v máji 1921. No už predtým počas
generálneho štrajku v decembri 1920, štrajkovali aj tekovskolužianski robotníci. V apríli 1921, kedy sa v
okrese šírilo štrajkové hnutie poľnohospodárskych robotníkov za dodržanie kolektívnych zmlúv, bolo v
Tekovských Lužanoch 314 štrajkujúcich. Z nich asi 40 – 50 robotníkov napadlo vidlami četnícku stanicu,
no rozohnali ich bodákmi.
Elektrifikácia obce sa začala v roku 1929 podľa projektov elektroinžiniera Gézu Neumana. Prvé 220V
elektrické lampy sa v Tekovských Lužanoch rozsvietili 17. apríla 1929. Elektrostanica opatrená
Dieselovým generátorom bola umiestnená na pozemku oproti katolíckemu cintorínu.
V roku 1938 boli Tekovské Lužany viedenským rozhodnutím pričlenené k horthyovskému Maďarsku.
Nasledovali vojnové roky, roky obmedzovania demokratických práv a slobôd. Celé židovské
obyvateľstvo obce bolo deportované, a iba niekoľkým sa po vojne podarilo vrátiť z koncentračných
táborov. Po rokoch vojnových útrap bola obec oslobodená Sovietskou armádou dňa 25. marca 1945.
V roku 1942 sa začalo s výstavbou nového obecného úradu, ktorý bol dokončený až v roku 1948. Od 1.
apríla 1949 do 1. júla 1961 bola obec súčasťou želiezovského okresu.
Po obnovení republiky sa začína proces socialistických premien obce. Boli poštátnené veľkostatky. Po
rekonštrukcii vojnou poškodenej miestnej mliekárne už vo februári 1946 začal výkup mlieka z desiatich
obcí a od mája 1947 aj jeho tunajšie spracovanie. V máji 1947 bolo založené Roľnícke strojové družstvo
so 116 členmi. V nasledujúcom roku došlo k poštátneniu mlyna. Miestni remeselníci v októbri 1949
vytvorili tzv. Všeužitočný kombinát, ktorý vyvíjal činnosť až do júla 1953, kedy prešiel do vtedajšieho
Okresného komunálneho podniku v Želiezovciach.
V máji 1947 sa začalo násilné vysídlenie obyvateľstva maďarskej národnosti. V prvej etape, ktorá sa
začala 15. mája 1947 bolo vysídlených 146 rodín, v druhej etape od 8. októbra
do 20. novembra 1948 bolo vysídlených 169 rodín, celkom bolo vysídlených 315 rodín prevažne do
Bátaszéku (106 rodín, 307 ľudí), ostatné rodiny (209) sa umiestnili do ďalších okolitých lokalít v menších
počtoch. Na ich miesto sa prisťahovalo 130 rodín z Kondorošu, Sarvašu, Békeskej Čabi a z Čabačúdu.
V januári 1947 sa začali násilné deportácie obyvateľov do Čiech. V neľudských podmienkach, v
dobytčích vagónoch bolo deportovaných 141 rodín do Čiech a na Moravu ku gazdom na nútené práce.
Ďalšie zásadné zmeny do života obce a jej obyvateľov priniesla kolektivizácia. Táto sa začala v roku
1949 založením Jednotného roľníckeho družstva v Tekovských Lužanoch a pokračovala v roku 1950
založením ďalších družstiev vo vtedajších Hulvinkách a Tekovských Lužiankach. V dobe integrácie
družstiev do veľkých poľnohospodárskych komplexov bolo v Tekovských Lužanoch sídlo dvoch
jednotných roľníckych družstiev: JRD Pokrok, do ktorého okrem bývalých Tekovských Lužian patrili i
Málaš a Čaka, a JRD XII. Zjazdu KSČ – Družba, združujúce obce Ondrejovce, Plavé Vozokany a
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bývalé družstvá v Tekovských Lužiankach a v Hulvinkách. Svojimi hospodárskymi výsledkami patrili
medzi popredné poľnohospodárske podniky Levického okresu. K Tekovským Lužanom administratívne
patrí i osada Zálagoš, kde dlhé roky úspešne hospodáril Štátny majetok Želiezovce.
Od roku 1952 sú správy vyhlasované miestnym rozhlasom, skončilo sa ich „vybubnováva-nie“. V roku
1958 sa začalo s postupným asfaltovaním miestnych ulíc, ktorých dĺžka dosahuje 22 km. V rokoch 1957
až 1958 bola bývalá cirkevná škola bola prerobená na poľnohospodárske odborné učilište s internátom,
ktoré v obci pôsobilo od 1. septembra 1961 do konca roku 1966. V rokoch 1961 až 1964 sa v obci
betonovali chodníky, ich dĺžka presiahla 36 km. 6. júla 1964 sa započalo s rekonštrukciou budovy pošty
na ulici Poštovej. Medzi rokmi 1960 a 1970, ako súčasť meliorizácia potoka Lužianka sa za obcou
vybudovala vodná nádrž s celkovou rozlohou 18 ha. 1. januára 1969 je v obci zriadený Obvodný úrad
pre 6 obcí s celkovým počtom obyvateľov 8463. V rokoch 1969 až 1970 bol rekultivovaný Malý a Veľký
Prekár a započalo sa s výstavbou rodinných domov na ulici Osloboditeľov.
Povojnové roky boli rokmi všeobecného rozvoja obce, na ktorom sa jednotne podieľali občania oboch tu
žijúcich národností národností. Bol vybudovaný kultúrny dom, moderná základná škola, materské školy,
detské jasle, zdravotné stredisko, pekáreň, kúpalisko so saunou, benzínové čerpadlo, športový štadión,
dom smútku, zrekonštruované kino, vyrástli nové ulice s modernými domami. V posledných rokoch bola
ukončená plynofikácia obce a vybudovaný celoobecný vodovod. Vypracované strategické zámery a
ciele sú zárukou ďalšieho rozvoja obce, ako ďalšej významnej kapitoly v jej bohatej histórii.
Tekovské Lužianky
Tekovské Lužianky /Malé Šarluhy, Malé Šarlužky/ – prvá písomná zmienka o Tekovských Lužiankach je
z roku 1339, ktorá ju spomína pod názvom SARO ET ALTERNA SARO,
ďalšia z r. 1347 KYSSARLOU, KYSSALOW, kedy ako poddanská obec patrili zemanom zo Želiezoviec.
V roku 1535 mali 12 port, v roku 1601 už 45 domov. V roku 1786 mali Tekovské Lužianky 60 domov a
306 obyvateľov, v roku 1826 56 domov s 371 obyvateľmi. V histórii obce najväčší počet obyvateľov bol
zaznamenaný v roku 1890 a to 705. V roku 1961 tu žilo 513 ľudí. Obec patrila pod notársky úrad v
Tekovských Lužanoch, takisto školopovinné deti navštevovali školu v Tekovských Lužanoch. Na území
obce sa nachádzala synagóga pre židovské obce z Tekovských Lužianok a z Hulviniek. Medzi
svetovými vojnami sa v obci nachádzali 4 obchody so zmiešaným tovarom, 2 krčmy, holič a jeden mlyn.
V roku 1965 bola obec administratívne pričlenená k obci Tekovské Lužany.
Hulvinky
Hulvinky sú písomne doložené v roku 1354 pod názvom HELUEN. V období feudalizmu patrili
ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1534 mala obec 10 port, v roku 1601 36 domov, v roku 1720 15
daňovníkov, v roku 1786 31 domov a 181 obyvateľov, v roku 1828 37 domov a 241 obyvateľov, v roku
1890 396 obyvateľov a v roku 1961 411 obyvateľov. Súpis z roku 1715 uvádza, že v Hulvinkách bol
vodný mlyn, čím sa nemohla pochváliť každá obec, dokonca ani mestečko Tekovské Lužany. Zasluhuje
si teda zmienku ako najcharakteristickej-šie a najrozšírenejšie výrobnotechnické zariadenie feudálnej
dediny i napriek tomu, že sa v ňom pre nedostatok vody mohlo mlieť iba po výdatných dazďoch. V obci
sa nachádzala reformovaná základná škola s učiteľským bytom. Prvým učiteľom bol Vilmos Pekárik z
Ondrejoviec, ktorý v Hulvinkách nastúpil 29.8.1909. V roku 1920 bol založený „Hulvinský reformovaný
spevokol“, ktorého zakladajúcimi členmi boli: Rabacz Mátyás, Vizi Ernő, Szalai Gyula, Kovács János,
Tóth Gyula Tótos, Rabacz János, Kemény Gyula, Prücsök Sándor, Pólya Lajos, Tóth Lajos Maczák,

Výročná správa
obce Tekovské Lužany

za rok 2015

Strana 9 z 29

Göbő István, Tóth Gyula Szabó, Tóth Lajos, Mihály István, Tóth Lajos Tótos, Mészáros Gyula, Szány
Károly, Tóth Gyula Pál, Somogyi Gyula, Besse Sándor, Tóth Jónás Szabó, Szánya Jónás, Demeter
János, Demeter Péter, Demeter András, Tóth István, Bálint Jónás, Varga András. V roku 1930 bola
postavená zvonica. Zvon pomeno-vali BÉKE (mier). Pamätnú tabulu s textom: „ V svetovej vojne 1914 –
1918 padlí hulvinský hrdinovia: Bokros Dávid, Figyasz János, Jáger Lajos, Kemény Sándor, Maczák
András, Papp Gyula, Pólya István, Póly Jónás, Tamás Károly, Tóth András, Tóth István, Tótos János,
Tóth Lajos, Tóth László, Zimányi András” osadili Pólya Jónás s manželkou Oroszi Erzsébet na pamiatku
svojho jediného syna Jónása. V roku 1929 časť Hulvinského lesa, pri ktorom sa v roku 1949 začala
bitka pri Tekovských Lužanoch, bola vyklčovaná a rozparcelovaná. Na starom pečatidle obce z 19. stor.
bol zobrazený biskup s textom: „HÖLVÉNY HELYSÉG PECSÉTJE“. Veľmi významným a pre obec
typickým bolo v minulosti pestovanie viniča hroznorodého – prvé viničné knihy pochádzajú z roku 1600.
Z mien bývalých richtárov: Balogh András, Pólya Jónás, Mészáros Dezső, Tóth Károly, Tóth Gyula, Vízi
Ernő.
V roku 1965 bola obec administratívne pričlenená k obci Tekovské Lužany.
1.6. Pamiatky - pozoruhodnosti
Rímsko-katolický kostol Sv. Štefana kráľa, postavený v rokoch 1741 - 45. Kostol je ostavený v
barokovom štýle, je jednostupňový s prestavnou vežou, ktorá má výšku 29 m. Kostol dal postaviť gróf
Imre Eszterházy na mieste starého kostola, ktorý bol spolu s farou postavený po tureckom pustošení v
roku 1595 Máriou Thurzovou a Mihályom Vízkeletzm. Kostol bol v roku 1763 značne poškodený
zemetrasením, preto bol v období panovanie Márie Terézie zrekonštruovaný, čo pripomína tabuľka z
červeného mramoru umiestnená nad vchodom. Už v roku 1840 fungovali na kostole vežové hodiny.
Požiar z roku 1841 zničil faru aj všetkých 5 oltárov kostola. V kostole sa nachádza koncertový organ,
zrekonštruovaný v roku 2004.
Reformovaný kostol postavený v roku 1748. Pôvodne bol sieňový s polygonálnym uzáverom a
predsieňou na bočnej fasáde a bez veže. Vežu postavili až v roku 1792. V roku 1816 bola veža zvýšená
a v roku 1857 ju spolu s kostolom zničil požiar. V tom istom roku však kostol zrekonštruujú. Podľa
záznamov bola v roku 1872 víchricou poškodená strecha. Ďalšie rekonštrukcie prebehli v roku 1886
(výmena fasády), 1900 (vnútorná aj vonkajšia rekonštrukcia), v roku 1923 boli v kostole umiestnené
nové zvony, v roku 1953 bola kostolná veža pokrytá medenými plechmi, v roku 1995 bola
zrekonštruovaná vonkajšia fasáda a pozlátené kohút a hviezda na veži, v r. 2005 sa vymenili
okná.Kostol je postavený v barokovo - klasicistickom štýle. Do roku 1997 mal pôvodné dvere s
rokokovým kovaním, umiestnené na vstupnom portáli z roku 1784, ktorý je najstaršou zachovalou
časťou kostola. Organ v kostole je pôvodný, z roku 1900. V rokoch 2006 – 2007 bol interiér kostola
obnovený.
Socha Sv. Jána Nepomuckého z roku 1780, obnovená v roku 1930. Klasicistická socha, ktorú dal
postaviť János Babilovics, župan vtedajšieho zemepanstva. Na soche je umiestnený nápis "Ex voto J.B.
1780".
Krypta rodiny Soókyovcov, ktorá stojí uprostred katolíckeho cintorína. Je postavená v eklektickom
štýle a hoci je všeobecne známa ako kaplnka je to v skutočnosti rodinná krypta. V roku 1990 bola
obnovená a odvtedy je vhodná na cirkevné obrady.
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Socha Sv. Trojice vo farskej záhrade rímskokatolickej cirkvi. Socha bola pôvodne postavená na mieste
hlavného oltára rímsko-katolického kostola zo 14. storočia, zničeného počas tureckého plienenia. Znovu
ju postavili v roku 1755 s reliéfom Panny Márie a Najsätejšej Trojice na hlavici. Od tohto roku stála na
tom istom mieste v strede obce na križovatke 2 ciest. V roku 1994 bola značne poškodená a zlomená.
Zrenovovali ju v roku 1997 a umiestnili vo farskej záhrade. Trojičný stĺp bol posvätený 31. mája 1997.
Kríž Csillapos postavený v roku 1827. Pôvodne bol z kameňa, slúžil ako cieľ procesií veriacich pri
pútkach posväcovania pšenice (ku dňu Sv. Mareka). Od roku 1827 zostal z pôvodného kríža len
kamenný základ, samotný kríž je zo železa. Keďže bol kríž značne poškodený pri orbe, bol v roku 1992
obnovený a znovu posvätený 25. apríla 1992.
Pamätník obetiam bitky pri Tekovských Lužanoch. V revolučných rokoch 1848 - 1849 sa jedna z
významných bitiek odohrala pri Tekovských Lužanoch, a to 19. apríla 1849. Proti sebe stáli cisárske
vojská a povstalecké vojská vedené gen. Klapkom. Po ťažkých, aj pouličných bojoch, povstalecké
vojská zvíťazili. Na počesť tohto víťazstva a na pamiatku 1400 padlých vojakov bol v obci v roku 1876
postavený pamätník. Nachádza sa v miestnom parku.
Pamätná tabuľa v Hulvinkách
Pamätnú tabuľu spolu so zvoncom „Béke” (Mier) namontovali na pravú stranu zvonice 23. novembra
1930. Rozmery tabule sú 90x70 cm, je z kararského mramoru, obsahuje 200 písmen, pripevnená je so
štyrmi bronzovými rozetami. Preklad maďarského textu na tabuli:
Padlí hrdinovia vo svetovej vojne 1914 – 18
Bukros Dávid Figyasz János Jáger Lajos Kemény Sándor Maczák András
Papp Gyula Pólya Sándor Pólya Jónás Tamás Károly Tóth András
Tóth István Tóth János Tóth Lajos Tóth László Zimányi András
Vašu požehnanú pamiatku s úctou strážime.
Dali postaviť Pólya János a jeho manželka Orosz Erzsébet na pamiatku syna Jónása."
Múzeum židovskej náboženskej obce
Múzeum, ktoré bolo otvorené verejnosti v r. 2010 v budove bývalej židovskej modlitebne je výsledkom
dlhoročnej práce členov YMCA. Zhromažďuje výsledky etnografického prieskumu a rôznych materiálov
dokumentujúcich kultúru, zvyky, spôsob života a zánik silnej židovskej komunity, ktorá žila v obci do r.
1944.
Pomník padlým v 1. 2. sv. vojne
1.7. Významní občania obce
Bajzáth József (1720 – 1802) – bratislavský a ostrihomský kanonik, komárňanský dekan a opát, rytier
radu Sv. Štefana, neskôr prepošt a biskup župy Veszprém a kancelár, narodil sa 6. februára 1720 v
Tekovských Lužiankach.
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Jozef Piťo (1800 - 1896) - narodil sa v roku 1800 v Tekovských Lužanoch. Po skončení vojenskej
služby sa natrvalo usadil v Liptovskom Mikuláši, kde založil 12 - 14 členný hudobný súbor. Význam jeho
osobnosti vzrástol so slovenským národným obrodením: hudbou vítal národovcov ktorí 3.9.1861
vystúpili na Kriváň. Od roku 1863 každoročne účinkoval so svojou kapelou na slávnostiach Matice
slovenskej v Martine. Zomrel v roku 1896 v Liptovskom Mikuláši, kde je aj pochovaný.
Herczegh János (1869 - 1942) – najznámejšia osobnosť maďarskej turistiky, ochranca prírody, učiteľ,
ktorý sa narodil 21.5.1869 v Tekovských Lužanoch ako potomok zemianskej rodiny.
prof. Dudich Endre (1895 - 1971) - prírodovedec, narodil sa v roku 1895 v Tekovských Lužanoch.
Jeho otec pôsobiaci v obci ako obvodný lekár, v ňom vzbudil záujem o prírodovedu, ktorá sa stala jeho
celoživotnou vášňou. Jeho prvá publikácia o hmyze sa objavila už v roku 1912, počas svojich štúdií v
Ostrihome. Ďalšia významná publikácia vydaná v roku 1915, hovorila o hmyze žijúcom v Tekovských
Lužanoch a okolí. V roku 1958 vydal komplexnú publikáciu pojednávajúcu o faune v povodí Hrona.
Zomrel 5. februára 1971.
Dr. Czeglédy Sándor (1909 - 1998) – významná osobnosť maďarskej teológie 20. st., ktorý sa narodil
v r.1909 v Tekovských Lužanoch ako syn reformovaného duchovného pastiera miestnej cirkvi,
univerzitného profesora a prekladateľa Sándora Czeglédyho st.
Svoje teologické vzdelanie získal na univerzitách v mestách Pápa, Budapešť, Dayton, Princeton a Halle
– Wittenberg. Od r. 1932 pôsobil ako farár vo viacerých cirkevných zboroch; doktorandský titul získal v
r. 1936 v Debrecíne. Ako profesor teológie pôsobil od r.1938 v Budapešti, v r. 1940 – 1983 v Debrecíne.
Vďaka svojim výnimočným jazykovým a komplexným teologickým vedomostiam bol zvoleným členom
početných medzinárodných odborných rád. Významná je aj jeho publikačná a redakčná činnosť. Zomrel
19. okt. 1998 v Debrecíne.
PhDr. Sándor Károly (1938 - ) – reformovaný duchovný pastier, básnik, prekladateľ, nar. sa 9.
septembra 1938 v Tekovských Lužanoch. Detstvo prežil v neďalekých Šarovciach. Po úspešnom
zmaturovaní v roku 1956 v Štúrove, študoval ďalej v Prahe na Karlovej univerzite a
v Bratislave na Univerzite Komenského. Publikoval niekoľko diel v slovenčine aj maďarčine o histórii
rodného kraja.
Milan Laluha (1930 - 2013) - súčasný slovenský maliar, narodený 11. novembra 1930 v Tekovských
Lužanoch. Študoval na Vysokej škola výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1955 - 1963 žil striedavo
v Dolnej Mičinej a Martine, po roku 1963 sa natrvalo usadzuje v Bartislave. Medzi jeho najvýznamnejšie
ocenenia patria: Cena C. Majerníka z roku 1965 a Cena O. Liciniho. Z jeho diel spomíname Strom z
roku 1965, Kompozícia (1965), Hrabačka (1966), Mičinská noc (1966), Horúci letný deň (1967), Strechy
(1972), Krajina z Mičinej (1975).
Dr. Kopek Imre – zverolekár, nar. v r. 1892 v Keti, v Tekovských Lužanoch žil od roku 1919. Bol prvým
zvoleným kronikárom našej obce.
Mikola Anikó (1944 - 1996) - spisovateľka, novinárka a rozhlasová redaktorka, ktorá svoje detstvo
prežila v Tekovských Lužanoch ako dcéra miestneho reformovaného duchovného pastiera. Toto
obdobie silne zapôsobilo na jej tvorbu. Od roku 1990 pracovala ako redaktorka náboženského
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vysielania Slovenského rozhlasu v maďarčine. Pracovala aj ako prekladateľka, známou sa stala hlavne
prekladom španielskych a latinsko-amerických diel do maďarčiny.
1.8. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečujú:
Základná škola Tekovské Lužany, Komenského 37
Email školy:
zstekluzany@atlas.sk
Telefón:
+421 36 7723 532
Adresa:
Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany, PSČ 935 41
IČO: 37 864 548
Riaditeľ: Mgr. Ján Merva
Počet tried: 15
Počet žiakov: 259
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Komenského 37
Nagysallói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Adresa:
J. A. Komenského č. 37, Tekovské Lužany, PSČ 935 41
Počet tried: 9
Počet žiakov: 57
935 41, Tekovské Lužany
Kontakt:
Tel./Fax: 036/77 23 649
E-mail: zsvjm.tekluzany@zoznam.sk
Riaditeľ: Mgr. Gabriel Tóth
Materská škola Tekovské Lužany
Adresa:
Ulica osloboditeľov č. 36, 935 41, Tekovské Lužany
Kontakt:
Tel.: 036/77235 92
E-mail: ms.tekluzany@zoznam.sk
Riaditeľka MŠ: Gizela Pondelová
Počet tried: 3
1.9. Služby občanom
Slovenská pošta, a.s.
Pošta Tekovské Lužany
Poštová č.99
935 41, Tekovské Lužany
Tel.: 00421(36)7723614
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Zdravotné stredisko
Adresa :Ul. Osloboditeľov č.16, 935 41, Tekovské Lužany
Ambulancie
Stomatologická ambulancia: MUDr. Helena Sipajová
Tel.: 036/77 23 18
Sestra : Beata Remeňová
Gynekologická ambulancia: MUDr. Peter Princzkel
Tel.: 0905/633 585
Sestra: Judita Kuraliová
Praktický lekár pre deti a dorast: MUDr. Zoltán Miklós
Tel.: 036/77 23 427
Sestra: Alžbeta Tamášová
Praktickí lekári pre dospelých:
MUDr. Ján Štrbák
Sestra:Mgr. Mária Mináriková
Tel.: 036/ 77 23 724
Mobil: 0905 457 3820905 457 382
MUDr. Marta Štrbáková
Sestra : Serena Gogová
Tel.: 036/ 77 23 724
1.10.Sociálne zabezpečenie
 stravovanie dôchodcov
 vianočné príspevky pre dôchodcov
 terénna sociálna práca
 poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 výkon osobitného príjemcu
 materské centrum Klbko
 služby v komunitnom centre
1.11. Kultúra a šport






kultúrny dom
knižnica
mažoretkový súbor
ženský spevokol
futbal, stolný tenis, hokejbal

1.12. Hospodárstvo
 hospodárska činnosť
 prevádzka ČOV
 prevádzka zberného dvora
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1.13. Družobné mestá
Naša obec spolupracuje s dvomi družobnými mestami:
S mestom Bátaszék (Maďarsko) od roku 1997.
www.bataszek.hu

S mestom Kondoros (Maďarsko) od roku 1998.
www.kondoros.hu

Ďalšie partnerské mestá:





Gyergyóditró (Rumunsko): gyergyoditro.ro
Besigheim (Nemecko): www.besigheim.de
Ay - Champagne (Francúzsko):www.ay-champagne.fr
Newton Abbot (Veľká Británia): www.newtonabbot-tc.gov.uk

1.14. Organizačná štruktúra obce
1. Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov
svoje orgány, ktorými sú:
a/ obecná rada
b/ komisie obecného zastupiteľstva
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c/ obecný úrad
d/ obecná polícia
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo
3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné
výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Starosta obce:

Ing. Kotora Marián

Zástupca starostu obce: Németh Ladislav
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Keller Marek
Obecné zastupiteľstvo: Bálint Branislav, Mgr.
Kiss Zoltán
Maródi Gábor
Medo Vojtech, Bc.
Mervová Soňa, Mgr.
Mináriková Mária, Mgr.
Németh Ladislav
Szabó Alexander
Štrbák Ján, MUDr.
Komisie obecného zastupiteľstva:
Komisia pre financovanie a správu majetku: Kiss Zoltán, Mgr.Bálint Branislav ,Ing.Molnár Ladislav,
Jakušová Erika, Baloghová Gabriela, Mojžišová Anikó, Iveta Somogyiová
Komisia pre šport a mládež: Bc. Medo Vojtech, Mgr. Mészároš Jozef, Németh József, Ganec Ondrej,
Bc. Batár Gábor, Cseri Richard, Babec Roman, Mgr. Kúdelová Katarína
Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy: Mgr.Mervová Soňa, Mihálik Peter, Dora Ľudovít,
Katrenáková Zdenka, Kucmerová Jarmila, Mgr. Kotorová Andrea, Drevaňová
Renáta, Hanulová Martina, Mužiková Magdaléna
Komisia pre sociálne veci a verejný poriadok: Mgr.Mináriková Mária, Mgr. Mészároš Jozef,
Valkovská Ružena, Mgr. Podhorský Peter, Jakušová Erika, Podhorská Mária,
Mgr. Merva Ján, Tóthová Irena
Komisia pre ochranu životného prostredia, výstavbu a regionálny rozvoj: Németh Ladislav,
Mgr. Bálint Branislav, Mgr. Dudášová Erika, Szabó Alexander, Maródi
Gábor, Drevaňová Mária
Komisia pre ochranu verejného záujmu: MUDr. Štrbák Ján, Kiss Zoltán, Németh Ladislav
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Obecný úrad: Prednosta OÚ:
Sekretariát, PaM:
Matričný úrad, evidencia obyvateľstva:
Miestne dane a poplatky:
Ekonomické oddelenie:
Koordinátor aktivačnej činnosti:
Miestne hospodárstvo:
Terénna soc. práca :
Komunitné cetrum:
Kultúrne stredisko:
Vedúca školskej jedálne:
Obecná polícia:
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Mihálik Peter
Molnárová Jolana
Drevaňová Mária
Újházy Vámošová Marta
Somogyiová Iveta
Tóth Ondrej
Maródi Ondrej
Mgr. Herengová Helena
Irena Tóthová
Mgr. Kúdelová Katarína
Mužiková Magdaléna
Szabóová Darina
Mgr. Podhorský Peter

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2015 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 17.12.2014 uznesením č.27/2014. Prvá zmena rozpočtu obce bola vykonaná
a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2015 uznesením č.171/2015, ako vyrovnaná.
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet v €
Príjmy celkom
z toho:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy RO
Výdavky celkom
z toho:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
výdavky RO

1 928 164,0

Rozpočet
po I. úprave v €
2 127 691,0

1 576 664,0
351 500,0
0
0
1 855 215,0

1 739 412,0
377 694,0
10 585,0
0
2 127 691,0

1 431 215,0
364 000,0
60 000,0
0

1 610 662,0
456 549,0
60 480,0
0
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Porovnanie príjmových položiek roku 2014 a 2015
položka FK

2014

bežné príjmy – daňové príjmy
bežné príjmy – nedaňové príjmy
bežné príjmy – ostatné príjmy
Bežné príjmy celkom
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
SPOLU

803 570,18
128 003,61
669 297,26
1 600 871,05
248 915,67
11 399,67
1 861 186,39

2015
870 763,68
130 159,85
693 586,70
1 694 510,23
386 718,12
41 676,87
2 122 905,22

rozdiel
+67 193,50
+2 156,24
+24 289,44
+93 639,18
+137 802,45
+ 30 277,20
+261 718,83

Porovnanie výdavkových položiek roku 2014 a 2015
položka FK
01 všeobecné verejné služby
02 civilná ochrana
03 policajné služby, požiarna
ochrana
04 ekonomická oblasť
05 ochrana životného prostredia
06 občianska vybavenosť
07 zdravotníctvo
08 kultúrne a športové služby
09 vzdelávanie
10 sociálne zabezpečenie
Bežné výdavky celkom
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

2014

2015

rozdiel

196 785,38
778,83
77 343,93

237 566,10
1000,20
75 783,66

+40 780,72
+221,37
-1 560,27

123 363,89
92 306,14
12 693,71
29 373,13
70 307,54
863 610,44
59 476,89
1 526 039,88
284 108,05
50 725,00
1 860 872,93

135 911,97
102 093,71
11 706,63
17 803,94
79 250,66
829 235,09
117 614,32
1 607 966,28
454 328,74
60 580,00
2 122 875,02

+12 548,08
+9 787,57
-987,08
-11 569,19
+8 943,12
-34 375,35
+58 137,43
+81 926,40
+170 220,69
+9 855,0
+262 002,09

Plnenie príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

2 127 691,0

2 122 905,22

99,77

Celkové plnenie rozpočtových príjmov obce k 31.12.2015 bolo vykázané vo výške 2 122 905,22 €,
čo predstavuje 99,77 % rozpočtovanej výšky.
Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 1 694 510,23 €, kapitálové príjmy
386 718,12 €, a príjmové finančné operácie 41 676,87 €.
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Bežné príjmy
Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2015 sumu 1 694 510,23 €, čo predstavuje 97,42 % ročného
rozpočtu.
Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

919 684,0

870 763,68

94,68

a) Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 688 120, € z výnosu z dane z príjmov boli k 31.12.2015
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 659 390,55 €, čo predstavuje plnenie na 95,82 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 166 203,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 147 150,23 €, čo predstavuje
88,54 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 121 387,09 €, dane zo stavieb vo výške 25 478,69 € a
dane z bytov vo výške 284 45 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 144 057,30 € za nedoplatky z
minulých rokov 3 092,93 €. K 31.12.2015 eviduje obec nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 8
594,83 € za rok 2015, za minulé roky 175 786,02 €, v tom PO 128 251,11 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 750 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 855,10 €, čo predstavuje
103,82 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 580,29 €, za nedoplatky z minulých rokov
274,81 €.
K 31.12.2015 eviduje obec nedoplatky na dani za psa vo výške 488,46 € za rok 2015, za minulé roky
2 027,53 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1 100,66 €, čo predstavuje
plnenie 88,05%. Za rozpočtový rok bolo uhradených 1 100,66 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.
K 31.12.2015 eviduje obec nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.
e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 35 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 33 905,81 €, čo predstavuje
plnenie 96,87 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 29 043,08 €, za nedoplatky z minulých rokov 4
862,73 €.(do rozpočtu zapracovaná očakávaná výška príjmu)
K 31.12.2015 eviduje obec nedoplatky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške
11 618,49 €, za min. roky 94 007,82 €.
f) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
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Z rozpočtovaných 26 361,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 26 361,33 €, čo predstavuje
plnenie 100,00 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 26 361,33 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.
K 31.12.2015 eviduje obec nedoplatky na dani za umiestnenie jadrového zariadenia vo výške 0 €.
Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

114 556,0 €

119 705,57 €

104,50

a) Príjmy z podnikania a z vlastného majetku
Z rozpočtovaných 46 000,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 48 974,89 €, čo predstavuje
plnenie 106,47 %.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 8 266,06 €, príjem z prenajatých budov vo výške
27 532,23 €, príjem z prenajatých strojov a zariadení (ČOV) vo výške 13 176,60 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 60 800,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 62 837,19 €, čo predstavuje
plnenie 103,35 %.
Ide o príjem zo správnych poplatkov vo výške 18 153,74 €, za porušenie predpisov vo výške 1 495,0 €,
za používanie multifunkčného ihriska vo výške 471,0 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške
7 593,24 €, za stravné zamestnancov vo výške 6 810,32 €, za stravné zamestnancov a žiakov ZŠ
vo výške 28 313,89 €.
c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 7 756,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 7 893,49 €, čo predstavuje
plnenie 101,77 %.
Ide o príjem z úverov a vkladov vo výške 10,78 € , z výťažkov z lotérií vo výške 307,50 €, z refundácie
345,82 €, z náhrad z poistného plnenia vo výške 926,17 €, z dobropisov – preplatky na energiách – vo
výške 3 907,07 €, a z vratiek vo výške 2 396,15 €.
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Bežné príjmy – ostatné príjmy
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

691 122,0 €

693 586,70 €

100,36

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
p.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MV SR
MV SR
ÚPSV a R Levice
MV SR
MV SR
MV SR
Metod.pedag.centrum BA
Okresný úrad Levice
ÚPSVaR Levice
ÚPSVaR Levice
ÚPSVaR Levice
MF SR
MŠVVaŠ SR-MRK
Metod.pedag.centrum BA
MŽP
Fond sociálneho rozvoja TSP
Implement. Agentúra - KC
MPaRV
VÚC
OÚ
Real- K KN

529 822,82
8 238,0
2 506,60
4 084,0
9 469,0
4 340,0
9 596,70
4 945,90
19 978,69
11 192,25
7 499,04
1 365,55
3 478,03
13 271,18
4 067,14
17 638,42

Školstvo
Vzdelávacie poukazy
Školské potreby pre deti v HN
Dopravné
Dotácia pre deti zo soc.znev.prostr.
Dotácia pre MŠ –pre deti v predškolskom veku
MŠ
Matrika
Dotácia na podporu zamestnanosti
Stravovanie detí v HN
Rodinné prídavky,osobitný príjemca
Voľby
ZŠ, ZŠ VJM
ZŠ slov.
Zberný dvor
Terénna sociálna práca

20 200,13
20 910,92
500,0
182,33
300,0

Komunitné centrum - mzdy
Komunitné centrum - zariadenie
MOS
evidencia pozemkov
dar pre OP TL

17
18
19
20
21

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

377 694,0 €

386 718,12 €

102,39

Z rozpočtovaných 377 694,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 386 718,12 €, čo predstavuje
plnenie 102,39 %.
Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 1 070,51 €, z dotácie na rekonštrukciu parku vo výške
9 825,10 €, z dotácie na rekonštrukciu obecného úradu vo výške 49 775,39 €, z dotácie na výstavbu
Zberného dvora vo výške 235 059,46 €, z dotácie na rekonštrukciu komunitného centra vo výške
81 387,66 €, a z príjmu z predaja kapitálových aktív vo výške 9 600,0 €.
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Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

10 585,0 €

41 676,87 €

393,74

Obec v roku 2015 mala príjem z vrátenia výpomoci fyzickým osobám vo výške 220,0 €, a v rámci
finančných operácií v roku 2015 čerpala prostriedky z rezervného fondu na krytie kapitálových
a bežných výdavkov vo výške 41 456,87 €
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

14 050,0€

10 454,28 €

74,41

Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

14 050,0 €

10 454,28 €

74,41

Bežné príjmy

Ide o príjmy za MŠ, a školský klub detí vo výške 3 286,44 € a iné nedaňové príjmy – úroky z vkladov
1,78 €, a za stravné v MŠ vo výške 7 166,06 €.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola .........................
Základná škola s VJM .............
Materská škola ........................

1 567,10 €
271,37 €
8 615,81 €

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

0€

0€

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ......................... 0 €
Základná škola s VJM ............. 0 €
Materská škola ........................ 0 €

% plnenia

Výročná správa
obce Tekovské Lužany

za rok 2015

Strana 22 z 29

2.2 Plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

2 127 691,0 €

2 122 875,02 €

99,77

Celkové výdavky obce k 31.12.2015 boli vyčerpané vo výške 2 122 875,77 €, čo predstavuje 99,77 %
ročného rozpočtu.
Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 1 607 966,28 €, čo je 99,83 % ročného
objemu rozpočtovaných bežných výdavkov a kapitálové výdavky čiastkou 454 328,74 €, čo je 99,51 %.
Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 60 580,0 €, čo predstavuje 100,17% plnenie
rozpočtu.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

1 610 662,0 €

1 607 966,28 €

99,83

v tom:

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Plnenie

% plnenia

Výdavky verejnej správy
Civilná ochrana
Požiarna ochrana, policajné služby
Ekonomická oblasť
Nakladanie s odpadmi
Občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Kultúrne a športové služby
MŠ, ZŠ, ZŠS
Sociálne zabezpečenie
Spolu

238 930,0
1 150,0
75 083,0
148 029,0
97 242,0
11 600,0
18 370,0
77 342,0
815 908,0
127 008,0
1 610 662,0

237 566,10
1 000,20
75 783,66
135 911,97
102 093,71
11 706,63
17 803,94
79 250,66
829 235,09
117 614,32
1 607 966,28

99,43
86,97
100,93
91,81
104,99
100,92
96,92
102,47
101,63
92,60
99,83

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 273 224,0 € bolo skutočné čerpanie 242 874,04 €, čo je 88,89 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, hospodárskej činnosti, obecnej polície,
koordinátora aktivačnej činnosti, kultúrneho strediska, komunitného centra, pracovníkov zariadenia
školského stravovania.
školy , MŠ – rozpočet 423 192,0 €, čerpanie 470 441,07 €, čo je 111,16 % čerpanie
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 92 647,0 € bolo skutočné čerpanie 89 929,08 €, čo je 97,07 % čerpanie.
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
školy, MŠ – rozpočet 147 908,0 €, čerpanie 173 474,66 €, čo je 117,29 % čerpanie
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 441 514,0 € bolo skutočné čerpanie 471 542,15 €, čo je 106,80 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
školy, MŠ – rozpočet 172 628,0 €, čerpanie 97 665,51 €, čo je 56,58 % čerpanie.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 51 369,0 € bolo skutočné čerpanie 53 832,95 €, čo je 104,80 % čerpanie.
Ide o transfery združeniam, na členské príspevky, sociálne služby – doplatok k stravovaniu dôchodcov ,
vianočné poukážky, pohrebné , jednorázové výpomoci občanom v HN, sociálne dotácie – stravovanie
detí v HN, osobitný príjemca, rodinné prídavky.
školy, MŠ – rozpočet 3 500,0 €, čerpanie 4 205,03 €, čo je 120,14 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 4 680,0 € bolo skutočné čerpanie 4 001,79 €, čo je 85,51 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

456 549,0 €

454 328,74 €

99,51

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Civilná ochrana
Požiarna ochrana, OP
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Občianska vybavenosť
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Kultúrne a športové služby
MŠ, ZŠ, ZŠS
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet

Plnenie

% plnenia

252 875,0
89 404,0
114 270,0
456 549,0

250 255,77
89 401,85
114 671,12
454 328,74

98,96
99,99
100,35
99,51
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a) Ochrana životného prostredia
 Vypracovanie PD – kanalizácia(2. časť) 5 040,00 €
 Výstavba zberného dvora
29 413,77 €
 Nákup prev. strojov, traktora, JCB 215 802,00 €
b) Občianska vybavenosť
 Rekonštrukcia obecného úradu
 rekonštrukcia parku
 Vypracovanie PD –aut. zast.
c) Sociálne zabezpečenie
 Vypracovanie PD – KC
 Rekonštrukcia KC
 Prev. zariadenie – KC
 Vratky dot. – KC

77 011,77 €
11 790,08 €
600,00 €
4 965,00 €
101 542,10 €
8 040,00 €
124,02 €

Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

60 480,0 €

60 580,0 €

100,17

Z rozpočtovaných 60 480 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 60 580,00 €,
v tom:
 návratné finančné výpomoci FO
580,00 €
 splácanie istiny z bankového úveru (ZŠ)
60 000,00 €
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

747 227,0 €

745 786,27 €

99,81

Z rozpočtovaných 747 227,0 € bolo skutočné čerpanie 745 786,27 €, čo je 99,81 % čerpanie.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

744 227,0 €

745 786,27 €

99,81

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ......................... 455 225,53 €
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Základná škola s VJM ............. 141 306,93 €
Materská škola ........................ 149 253,81 €
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015 po I. úprave

Skutočnosť k 31.12.2015

0€

0€

% plnenia

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015
Výsledok hospodárenia obce:
výsledok hospodárenia z bežného rozpočtu bol prebytok vo výške 86 543,95 €
bežné príjmy: 1 694 510,23 €
bežné výdavky: 1 607 966,28 €
 výsledok hospodárenia z kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške 67 610,62 €
kapitálové príjmy: 386 718,12 €
kapitálové výdavky: 454 328,74 €
 výsledok hospodárenia z rozpočtu finančných operácií bol schodok vo výške 18 903,13 €
príjmové finančné operácie:
41 676,87 €
výdavkové finančné operácie: 60 580,00 €
 celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 podľa § 10 ods. 3 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok vo výške 30,20 €
 celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b)
je prebytok vo výške 18 933,33 € (z celkového výsledku rozpočtového hospodárenia sú
vylúčené finančné operácie)
výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obce vedený v súvahe k 31.12.2015 bol
90 877,54 €.
Výška prebytku je 18 933,33 €, z ktorého doporučujeme v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použiť 10 % na tvorbu rezervného fondu.
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4. Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA

Názov

Konečný zostatok k 31.12.2015

Pozemky
Nehmotný majetok
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Drobný DHM
Obstaranie DHM
Dopravné prostriedky
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté finančné výpomoci
Náklady budúcich období
SPOLU AKTÍVA

597 323,66
2 572 382,84
275 530,23
6 413,10
32 455,0
0
550 091,06
1 781,28
99 972,47
99 259,75
915,33
3 424,97
4 239 549,69

Názov

Konečný zostatok k 31.12.2015

Nevysporiadaný hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia za rok 2015
Rezervy krátkodobé
Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Výnosy budúcich období
SPOLU PASÍVA

1 947 436,62
90 877,54
14 103,45
0
6 948,46
119 971,93
80 000,0
1 980 211,69
4 239 549,69

PASÍVA

Rezervy vo výške 14 103,45 € boli tvorené :
 rezervy na audit účtovnej závierky za rok 2015 vo výške
 zákonné rezervy RO na nevyč.dov.

1 500,00 €
12 603,45 €

Krátkodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške
 záväzky z obchodného styku
 záväzok z titulu miezd za december 2015
 odvody do sociálnej a do zdravotných poisťovní
 odvody daňovému úradu

 iné záväzky – školská jedáleň
 ost.záväzky voči zamestnancom RO

119 971,93 € pozostávajú:
19 500,00 €
50 751,51 €
34 322,35 €
11 559,89 €
1 887,06 €
864,40 €
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ostatné záväzky – RP, osobitný príjemca
nevyfakturované dodávky – školská jedáleň

1 022,84 €
63,88 €

Dlhodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške 6 948,46 € pozostávajú:
 záväzky zo sociálneho fondu – Obec
3 903,67 €
 záväzky zo SF RO
3 044,79 €
Pohľadávky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške 99 972,47 € pozostávajú:
 daňové pohľadávky
42 347,00 €
 nedaňové pohľadávky
37 452,60 €
 iné pohľadávky - RO
5 461,27 €
 pohľadávky voči zamestnancom RO
14 711,60 €
Vývoj opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam v roku 2015 :
 k daňovým pohľadávkam zost. 2014
142 623,87 €
v tom: voči právnickým osobám
128 251,11 €
- rozpustenie OP 2015
3 367,74 €
- tvorba OP 2015
5 293,71 €
z o s t a t o k 2015
144 549,84 €
 k nedaňovým pohľadávkam zost. 2014
v tom: za komunálny odpad 2014
- rozpustenie OP 2015
- tvorba OP 2015
za KO 2015
za nájom nebyt.priestoru
- rozpustenie 2015
k finančným výpomociam
k finančnému majetku
z o s t a t o k 2015

229 097,23 €
60 933,50 €
4 862,73 €
14 950,08 €
71 020,85 €
16 257,69 €
68,40 €
2 533,41 €
149 372,63 €
239 116,18 €

Zo zostatku úveru z r. 2014 v sume 140 000,00 € obec splatila istinu úveru vo výške 60 000,00 €,
zostatok k 31.12.2015 je 80 000,00 €.
Obec k 31.12.2015 nevykazovala zostatok na povolenom prečerpaní účtu č. 7115816001 vedeného
v Prima banke Slovensko a.s.
Výnosy budúcich období vykázané vo výške








dotácia - hasičská zbrojnica
dotácia - verejné osvetlenie
dotácia – centrum obce
dotácia – ZŠ
dane zaplatené vopred
dotácia – Zberný dvor-stavba
dotácia – Zberný dvor – technika

1 980 211,69 € tvoria:
159 278,30 €
140 494,44 €
563 009,08 €
267 966,18 €
80,20 €
240 427,44 €
172 597,88 €
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zdravotné stredisko
dotácia – Obecný úrad
dotácia – park
RO
dotácia – KC – stavba
dotácia – KC – vybavenie, IKT, technika

256 166,56 €
48 945,80 €
38 735,26 €
336,44 €
72 329,46 €
19 844,65 €

5. Prehľad o stave o vývoja dlhu obce
Celkový dlh obce k 31.12.2015
Bežné príjmy k 31.12.2014
úver k 31.12.2015
povolené prečerpanie
SPOLU
ZADLŽENOSŤ OBCE
úverová

1 586 459,95
80 000,00
0
80 000,0
%
5,04

6.Ostatné dôležité informácie
6.1. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a na všeobecne prospešný účel.
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie v sume 18 658,94 :.







dotácia- spevokol
dotácia - Folk Art
dotácia – červený kríž
dotácia na činnosť TJ Družstevník TL
dotácia na podporu športu – Stolnotenisový klub
dotácia – hasičská zbrojnica

6.2. Významné investičné akcie v roku 2015






Výstavba zberného dvora pre separovaný odpad
Rekonštrukcia obecného úradu
Rekonštrukcia komunitného centra
Rekonštrukcia miestneho parku
Podanie žiadosti o NFP na realizáciu výstavby obecnej kanalizácie

6.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

124,14 €
1 000,00 €
2 634,25 €
13 331,40 €
400,00 €
1 169,15 €
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Vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy MŠ na ul. Osloboditeľov 36, aby po
zverejnení výzvy sa obec mohla uchádzať o poskytnutie finančného príspevku.
6.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia bolo schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na realizáciu projektu „ Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany“, s 5 % spolufinancovaním, čo
predstavuje 646 648,53 €.
Obec má živnostenské oprávnenie zo dňa 27.11.2008 na vykonávanie činnosti v oblasti nakladania
s odpadovými vodami, ale nevykonáva podnikateľskú činnosť, nakoľko príjmy a výdavky sú
zapracované do rozpočtu, do programu 05 – Odpadové hospodárstvo.
Obec Tekovské Lužany nenadobudla nové vlastné akcie.

Vypracoval: Iveta Somogyiová, účtovníčka obce
Predkladá: Ing. Marián Kotora, starosta obce

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Záverečný účet obce za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Audítorská správa
Informácia o plnení programového rozpočtu k 31.12.2015
Konsolidovaná súvaha
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
Výkaz o hospodárení obce k 31.12.2015

