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Lom nad Rimavicou
Dedina ako hospodár

Obec Lom nad Rimavicou je typickou horskou obcou nachádza-
júcou sa na západnom okraji Veporských vrchov. S nadmor-
skou výškou 1 024 m n. m. sa radí medzi najvyššie položené 
obce Slovenska. Bola založená na konci 18. storočia ako osada 
pre pas� erov dobytka a lesných robotníkov. Jej pôvodní obyva-
telia boli oravskí gorali. Vzhľadom na svoju polohu a náročnosť 
pre poľnohospodárske využi� e je aj dnes územie obce využí-
vané hlavne na pasenie dobytka a oviec a produkciu sena. Vý-
mera lúk a pasienkov je 727 ha, ornej pôdy len 28 ha. Výmera 
lesov predstavuje 772 ha, a aj preto bolo a stále je základným 
stavebným materiálom v obci drevo. V dedine je mnoho pôvod-
ných dreveníc, ale pribúdajú aj novopostavené. Drevenica je � ež 
ústredným mo� vom erbu obce. Na území obce sa nachádzajú 
oba pramene rieky Rimavica, v tesnej blízkos�  jej chotára pra-
menia rieky Sla� na a Ipeľ. Vinou zlých hospodárskych ak� vít 
bola v minulos�  obec značne zadĺžená, čo sa súčasnému ve-
deniu obce podarilo eliminovať. Vďaka vyrovnanému rozpočtu 
vypracováva projektové zámery a uchádza sa o rôzne zdroje ich 
fi nancovania. Zamerané sú predovšetkým na oblasť cestovné-
ho ruchu v rámci letnej aj zimnej turis� ckej sezóny a � ež na bu-
dovanie a rekonštrukciu infraštruktúry obce.

Okres: Brezno
Región: Čierny Hron

Počet obyvateľov: 232
Rozloha: 1740 ha

www.obeclomnadrimavicou.sk
Starosta: Jozef Katreniak

Rodisko
Keby spevom zem ožila,
znovu by sa navráti la

chuť k životu na ti e tále,
za humná a za maštale.

Spomínam na rady domov,
husto ako v hore stromov,

čo tu stáli učupené,
od oparu ponorené.

Často ráno som sa díval,
svoje túžby k nebu dvíhal,

prosil za svoj domov krásny,
aby kvitol a bol šťastný.

„Za ozdravenie obce v zložitých ekonomických 
podmienkach a vytvorenie príležitostí  pre jej ďalší rozvoj.“


