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1. Úvodné slovo starostu obce
Dostáva sa Vám do rúk Individuálna výročná správa Obce Zemianske Podhradie, ktorá obsahuje
štandardné informácie o hospodárení obce za rok 2016. Po skončení kalendárneho roka 2016 opäť
prichádzame s hodnotením ekonomickej činnosti a bežného života v našej obci. Samospráva
a samotný výkon vo funkcii starostu obce má základný cieľ – službu občanom. Práca vo vedení obce
nemá merateľné kritérium, je to len o spokojnosti obyvateľov. Posúdiť kvalitu odvedenej práce
môžete najlepšie Vy – občania.
V roku 2016 sa prvé lastovičky napojili na obecný vodovod. Myslenie ľudí, že veď ja mám
vlastnú studňu a vlastnú vodu a napojiť sa nepotrebujem zaskočilo sucho, ktoré tento stav vyvrátilo.
Viacero domácností zostalo bez vody. Túto kritickú situáciu vyriešilo napojenie sa na obecný
vodovod. Budovaním vodovodných prípojok sa už beztak zničené miestne komunikácie (budovaním
plynu a vodovodu) stali v niektorých úsekoch až kritické. Touto cestou Vás chcem požiadať
o trpezlivosť, pretože by bolo veľmi neekonomické investovať do opráv miestnych komunikácii
a následne vydávať rozkopávkové povolenia, z dôvodu, že napájanie občanov na obecný vodovod je
ešte len v začiatkoch.
Materská škola bola aj v tomto roku plná detí. Rodičov, starých rodičov a nás všetkých napĺňa
radosť z toho, keď sa môžeme popýšiť vystúpeniami detí z materskej školy, ktoré šikovné učiteľky
dokážu naučiť mnohé básničky, pesničky, tance a pripraviť ich na život školáka.
V roku 2016 sa vybavilo stavebné povolenie na prestrešenie Hasičského domu s Poľovníckym
domom a nakúpil sa materiál na strechu. Tatra 815 si tiež vyžiadala nemalú investíciu, aby mohla byť
gárážovaná, musela sa prehĺbiť garáž, prerobila sa elektroinštalácia.
V roku 2016 bola zrušená výzva na predkladanie dotácii na obnovu kultúrneho domu z Programu
rozvoja vidieka. Dúfame, že výzva bude opäť vyhlásená a obec znova požiada o dotáciu. Z rozpočtu
obce sme zakúpili do kultúrneho domu novú elektrickú pec, smažku, stoly a stoličky.
Obecný úrad, kultúrny dom a pohostinstvo Federál má vybudovanú vodovodnú prípojku, čím sa
vyriešil problém s pitnou vodou v uvedených objektoch.
Počas celého roka pracovníci obce a aktivační pracovníci udržiavali celú obec upravenú,
vykosenú, starali sa o verejnú zeleň a verejné priestranstvá.
Samospráva obce aj v tomto roku zorganizovala mnohé kultúrne podujatia. Pokračovali sme
v osvedčených a všeobecne obľúbených akciách : Uvítanie narodených detí medzi občanov našej
obce, obecná fašiangová zabíjačka, Holubyho pochod, pálenie Jura, stavanie mája, Deň matiek,
MDD, v spolupráci s PS Bošáca – Poľovnícky deň, športové podujatia o putovný pohár starostu
Bošáckej doliny vo futbale, stolnom tenise, hasičské súťaže, Slováckej jaternici, Mesiac úcty
k starším, Stretnutie s Mikulášom, Medová nedeľa a tradičné ukončenie novoročným ohňostrojom.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a prácou
zveľaďujú túto dedina , na ktorú sme všetci hrdí. Stále nás čaká veľa práce, ale verím vo Vašu
aktívnu podporu a spoluprácu, aby sme spoločne dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní
podmienok života pre našich občanov.
Ďakujem všetkým kolegom, poslancom a všetkým ochotným občanom za pomoc pri správe obce.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zemianske Podhradie
Sídlo: 913 07 Zemianske Podhradie č. 138
IČO: 00699098
Štatutárny orgán obce: Miroslav Zámečník – starosta obce
Telefón: 032/7781228, 032/2853610 – 11 - 12
E- mail: obec@zemianske-podhradie.sk
Webová stránka: www.zemianske-podhradie.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Miroslav Zámečník

Zástupca starostu obce: Ing. Rastislav Dzurák
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Eva Zámečníková
Obecné zastupiteľstvo: Zuzana Bánovská
Miloš Lobík
Mgr. Marie Macejková
Bc. Petra Lobíková
Martina Pacek
Natália Kusendová
Komisie:
Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda - Martina Pacek
členovia: Miloš Lobík, Ing. Rastislav Dzurák
Komisia finančná: predseda - Mgr. Marie Macejková
členovia: Bc. Petra Lobíková, Eva Kopuncová
Komisia stavebná: predseda - Zuzana Bánovská
členovia: Ing. Rastislav Dzurák, Ing. Ján Beták, Daniela Lobíková

Komisia kultúrno-sociálna a športová: predseda – Natália Kusendová
členovia: Bc. Petra Lobíková, Daniela Madilová,
Monika Rýdza, Eva Kosová
Obecný úrad: - Viera Lobíková- Dane a poplatky, stavebná agenda, evidencia obyvateľstva,
evidencia hrobových miest, evidencia a archivovanie pošty, overovanie
podpisov a listín, administratívne práce
- Ľudmila Kočická – Účtovníctvo a rozpočtovníctvo, mzdová agenda, príprava
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materiálov do zastupiteľstva, písanie zápisníc, spracovávanie štatistických
výkazov, overovanie podpisov a listín, administratívne práce
- Simona Brdová - prevádzkový pracovník
- Branko Tulis – manipulačný robotník
Rozpočtové organizácie obce : obec nemá rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce : obec nemá príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Poslaním obce Zemianske Podhradie je poskytovanie kvalitných služieb samosprávy,
rozvoj obce po stránke ekonomickej, sociálnej a kultúrnej s prvotným zameraním na tvorbu
príjemného a bezpečného prostredia pre život občanov.
Vízie obce:
- obec, ktorej budúcnosť je založená na bohatých historických tradíciách, na kultúrnom a
národnom dedičstve predchádzajúcich generácií,
- obec s modernou infraštruktúrou, s ekologicky čistým životným prostredím,
- obec s európskym štandardom úrovne rozvoja hospodárskeho a sociálneho potenciálu jej
obyvateľov

Ciele obce:
- dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“
- stála aktuálnosť internetovej stránky mesta,
- zabezpečenie pravidelného vedenia obecnej kroniky
- výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy,
- zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov obce,
- zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí,
- zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia obce,
- zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce,
- zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň,
- zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia,
- zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok,
- podporovať kultúrne a športové aktivity v obci

5. Základná charakteristika obce
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Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Zemianske Podhradie leží v strednej časti známej malebnej
Bošáckej doliny. Bošácka dolina sa tiahne od Váhu, oproti Beckovskému hradu, na severozápad, ako
vlások Bielych Karpát, v dĺžke asi 20 km. Jej stred brázdi potok Bošáčka , ktorý pramení pod vrchom
Lopeník. V rámci slovensko-moravských Karpát patrí do horského krajinného celku Biele Karpaty,
z ktorého do jej územia zasahujú krajinné podcelky Beštiny a Bošácke bradlá. Tvar povrchu je
výrazne podmienený geologicko-tektonickou stavbou.
Obec Zemianske Podhradie sa nachádza v mikroregióne Bošáčka, v okrese Nové Mesto nad Váhom,
v Trenčianskom kraji.
V mikroregióne Bošáčka žije celkom 4 231 obyvateľov v nasledovných obciach:






Trenčianske Bohuslavice 936 obyvateľov
Haluzice
75 obyvateľov
Bošáca
1 380 obyvateľov
Zemianske Podhradie
774 obyvateľov
Nová Bošáca
1 066 obyvateľov
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Samotná sídelná aglomerácia obce Zemianske Podhradie (okrem niekoľkých domov v západnej
časti) leží v dolinovej nive povrchového toku Bošáčky. Obec je vyhľadávanou kvôli svojim
prírodným krásam. Nad obcou sa vypína vrch Skalica, odkiaľ je výhľad na celú Bošácku dolinu. V
okolí obce sa nachádzajú značkové turistické trasy smerom do Bielych Karpát.
Susedné mestá a obce : Obec Zemianske Podhradie susedí z južnej strany s Bošácou a zo severu
s Novou Bošácou, zo západnej strany s Moravským Lieskovým a z východnej strany sa stretajú dve
katastrálne územia Melčice- Lieskové a Ivanovce.
Celková rozloha obce : 8,23 km2
Nadmorská výška : 244 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 94,04 obyvateľov/km2, k 31.12.2016 mala obec 774 obyvateľov,
z toho muži 367, ženy 407
Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2016 je 43,09 rokov.
0 – 1 rok: 5 obyvateľov
1 (vrátane) až 18 rokov : 123 obyvateľov
Nad a (vrátane) 18 rokov : 646 obyvateľov
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská, česká, nemecká, ukrajinská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
- evanjelická cirkev augsburského vyznania
- rímskokatolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov oproti roku 2015 sa zvýšil o 1 obyvateľa.
5.3. Ekonomické údaje
Vývoj nezamestnanosti : klesajúca tendencia
5.4. Symboly obce
Erb obce:
Obec vlastní erb obce, pečať zaregistrovanú v Heraldickom
registri MV SR pod signatúrou Zet-49/97.
Erb Zemianskeho Podhradia možno vyjadriť popisom: V modrom štíte
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zlatý dvojchvostý lev so strieborným zbrojom držiaci v každej prednej
končatine jednu červenú ružu na zlatej tŕnistej stopke.

Vlajka obce:
Farby erbu sa premietajú do obecnej vlajky, ktorá je ďalším symbolom
obce. Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov, žltého, červeného
a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená troma cípmi.

Pečať obce :
Obec v minulosti tvorili dve administratívne samostatné časti a každá z nich vlastnila a používala
svoje pečatidlo.

V obrazci pečatidla zemianskej časti obce je zobrazený dvojchvostý lev
v skoku, ktorý drží v každej prednej labe ružu. Pečať je mierne oválna
o rozmeroch 24 x 25 mm a je nedatovaná. Text kruhopisu znie: PECET NEMES
PODHRAGI (Pečať Zemianskeho Podhradia).

V pečatidle, ktoré používala druhá časť obce (sedliacka), je zobrazený z pažiti
vyrastajúci ker s dvoma veľkými plodmi, pravdepodobne so strapcami hrozna.
Hlavný motív sprevádzajú na pažiti vyrastajúce drobné kvietky a päť ružičiek
v polkruhu nad krom. Latinsky písaný text kruhopisu s maďarským názvom obce
je umiestnený len v hornej časti pečate, písaný je skrátenou formou: S
(IGILLUM) P (AGI). NEMES
PODHRAGY. (Pečať obce Zemianske Podhradie). V dolnej časti pečatného
poľa je rok vyhotovenia pečatidla – 1736.

Obecným symbolom odvodený od erbu obce je aj obecná pečať. V pečatnom poli
je umiestnené erbové znamenie s kruhopisom „OBEC ZEMIANSKE
PODHRADIE“. Tak ako v historickom pečatidle obce, text ohraničujú dve ruže.
Pečať
Zemianskeho Podhradia

5.5. Logo obce
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Obec nemá vytvorené logo obce.
5.6. História obce
Obec Zemianske Podhradie je písomne doložená v dokumentoch z roku 1397, kde sa uvádza
názov „Podhrady“. V čase prvej písomnej zmienky sa spomína ako vlastník Zemianskeho Podhradia
Jakuš de Nosijlov, kastelán Beckovského hradu. Bol to prvý známy predok neskoršej zemianskej
rodiny Podhradských. Obec patrila pod beckovské panstvo a neskôr ich vlastnili zemianske rody
Podhradských, Príleských a Ostrolúckych.
Z hľadiska historického vývoja je zaujímavé, že v roku 1622 sa rozdelilo Zemianske Podhradie
na časť zemiansku a na časť poddanskú. Tieto časti mali vlastné erby – pečatidlá. Sledované územie
patrilo až do roku 1922 v rámci Trenčianskej župy do dolnotrenčianskeho okresu so sídlom
v Trenčíne.
Okolie obce je významným archeologickým náleziskom. Na západe sú stopy valov z doby
hradištnej, odhalené tu boli i nálezy z mladšej doby bronzovej, železnej a kamennej.
V chotári Zemianskeho Podhradia sa nachádza jaskyňa Landrovec, ktorá nie je verejnosti
sprístupnená.
5.7. Pamiatky
Kultúrne pamiatky:

Ev. a. v. kostol - vlastník Evanjelická a.v. cirkev v Zem. Podhradí.
Základy kostola boli položené v roku 1785, dostavaný bol v roku 1801 – v močaristom teréne.
Ranoempírový oválny evanjelický kostol z 19. storočia s výraznou obvodnou stĺpovou halou pred
vstupom, je unikátom a patrí medzi najcennejšie pamiatky Slovenska. Naprojektovala a postavila ho
žena Estera Príleská. Chrám má vynikajúcu akustiku.

9

Zachovanou pamiatkou je renesančný kaštieľ zo 17. storočia, neskôr klasicisticky prestavaný. Kaštieľ
vlastnili rody Podhradských, Príleských a Ostrolúckych a spája sa s ním príbeh Adely Ostrolúckej
a Ľudovíta Štúra, známy z knihy Jar Adely Ostrolúckej (autor Ľudo Zúbek). V budove je dnes
Domov sociálnych služieb. V rozľahlom parku sa nachádza veľa vzácnych a starých drevín. Kaštieľ
je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V katastri obce sa nachádzajú chránené územia, ktoré patria pod správu CHKO Biele Karpaty.
Kultúrne zariadenia:
Pamätný dom Holuby-Rizner, správcom je obec, vlastník nehnuteľnosti Evanjelická a.v. cirkev
v Zem. Podhradí. Pri návštevách Pamätného domu odborný výklad zabezpečuje Mgr. Anna Rydzá.

5.8. Významné osobnosti obce
Zemianske Podhradie bolo v 19. storočí strediskom kultúrneho a politického života Slovenska. Je
priam neuveriteľné, koľko významných historických a kultúrnych osobností spojilo svoj život
a prácu so Zemianskym Podhradím.
Ako kňaz pôsobil v Zemianskom Podhradí Žigmund Paulíny rodák z Bíne. Prispieval básňami do
Tablicových Poézií. Tlačou vydal Šlabikár pre deti. Zomrel v našej dedine a pochovaný je na
cintoríne pod lipou, vedľa kňaza Daniela Korábečného. V Zemianskom Podhradí sa narodil aj jeho
syn Ladislav Paulíny, literárne činný pod pseudonymom Branislav Podolinský. Písal básne, prózu
a historické práce. Na zemiansko-podhradskej fare prežil detstvo žurnalista, politik a podpredseda
Matice slovenskej Viliam Paulíny Tóth. Ľudovít Štúr tu navštevoval svojho brata Samuela, ktorý
v Zemianskom Podhradí pôsobil ako farár. Bol horlivý národovec, publicista, kňaz a zakladateľ
Spolkov miernosti. Ako prvý evanjelický farár začal kázať v slovenskom jazyku, aby ľud lepšie
rozumel. Pre svoje slovenské národné presvedčenie bol prenasledovaný maďarskými úradmi. Je
pochovaný na starom cintoríne. Často ho navštevoval J. M Hurban. Zo Zemianskeho Podhradia
pochádzal aj syn Samuela Štúra ml., Anton Štúr .
V obci pôsobil významný gramatik a autor diela Gramatica slavica-bohemica Pavel Doležal. Zo
Zemianskeho Podhradia pochádza aj zakladateľ slovenskej bibliografie, publicista, osvetový
pracovník a učiteľ Ľudovít Vladimír Rizner. Obec Zemianske Podhradie bola jeho rodiskom
a pôsobiskom. Jeho najvýznamnejším dielom je Bibliografia písomníctva slovenského, Dialektický
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slovník Bošáckej doliny a Materiál k topografickému slovníku. V budove starej fary je dnes pamätný
dom Ľ. V. Riznera a Dr. Jozefa Holubyho. J. Ľ. Holuby sa do slovenskej národnej a európskej vedy
a kultúry výrazne zapísal ako prírodovedec, historik, archeológ, biológ, národopisec a evanjelický
kňaz. Počas jeho pôsobenia sa naša obec doslova stala jedným z centier slovenského národného
života. Prichádzali sem českí vlastenci, spisovateľ Alois Jirásek, Jozef Škultéty, Karel Vika, MUDr.
Dušan Makovický a mnoho ďalších osobností slovenskej inteligencie. J.Ľ. Holubymu za jeho
vedeckú prácu udelili najvyššie ocenenie čestný doktorát prírodných vied Karlovej univerzity
v Prahe. Tento evanjelický farár obec mimoriadne zviditeľnil. Venoval sa aj archeológii, botanike
a etnografii, zbieral piesne, zvyky, preštudoval archeologicky a botanicky celú Bošácku dolinu
a široké okolie. Publikoval doma i v zahraničí a ako botanik získal svetové meno.
Obec preslávili rodáci : spisovatelia bratia Ivan a Drahoslav Machala, výtvarník, karikaturista
a grafik Miroslav Ďurža.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Od 1. 9. 2011 predškolskú výchovu poskytuje Materská škola Zemianske Podhradie bez právnej
subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Zemianske Podhradie. Materská škola hospodári
s finančnými prostriedkami z KŠÚ, ktorý poskytuje dotáciu na deti, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky, ktoré sa využívajú na nákup učebných pomôcok.
Financovanie materskej školy je napojené na rozpočet obce.

Riaditeľ školy:

Viera Helíková do 22.12.2016
Bc. Daniela Madilová od 23.12.2016
Učiteľky:
Bc. Daniela Madilová do 22.12.2016
Viera Héliková od 23.12.2016
Mgr. Daša Janegová do 31.07.2016
Nikola Katrincová
Mgr. Mária Kolarovičová od 1.9.2016
Prevádzkový pracovník: Miroslava Beňovičová
Adresa:
Kontakt:
E-mail:
Webová stránka:
Počet detí:

913 07 Zemianske Podhradie 117
tel.: 032/7781224
ms@zemianske-podhradie.sk
riaditelkams@zemianske-podhradie.sk
www.zemianske-podhradie.sk
od 1.1.2016 do 31. 8.2016 34 detí
Od 1.9.2016 do 31.12.2016 34 detí

- Základné vzdelanie poskytuje Základná škola s Materskou školou Ľ.V. Riznera v Bošáci
6.2. Zdravotníctvo
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Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v susednej obci Bošáca, kde sa nachádza
praktický lekár, detský lekár, zubný lekár.
- Poliklinika s odbornými lekármi sa nachádza v Novom Meste nad Váhom.
- Nemocnica v Novom Meste nad Váhom a Fakultná nemocnica v Trenčíne.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujeme prostredníctvom Spoločného úradu samosprávy v Novom
Meste nad Váhom . Obec nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky – ktoré by zabezpečovali
opatrovateľskú službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov v Novej Bošáci
a Novom Meste nad Váhom a DOS v Moravskom Lieskovom. V Našej obci sa nachádza zariadenie
pre mentálne postihnuté ženy DSS, ktorého zriaďovateľom je TSK.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci :
Obec reprezentujú dve futbalové mužstvá a to muži a združené družstvo žiakov Zemianske
Podhradie-Bošáca. Muži hrajú VII.ligu juh a starší žiaci hrajú IV. ligu. Obec reprezentuje aj
Dobrovoľný hasičský zbor družstvom mužov a mladých požiarnikov - Plameňáci. DHZ vyvíja
svoju činnosť nielen v súťažení, ale zapája sa aj do spoločenského života obce. DHZ tradične
organizuje nočné cvičenie, ktoré je spojené s opekaním rýb, dobrou hudbou a zábavou. V prípade
potreby sú členovia DHZO pripravení zasiahnuť pri požiari, povodni, havárii a rôznych havarijných
situáciach, aby pomohli zachraňovať ľudské životy a majetok občanov. Obec pravidelne organizuje
viaceré kultúrne akcie, napr. obecnú fašiangovú zabíjačku, Deň matiek, pálenie Jura, stavanie mája,
uvítanie detí do života, Holubyho pochod, MDD, v spolupráci s PS Bošáca – Poľovnícky deň,
posedenie pre dôchodcov, mikulášske popoludnie, Medovú nedeľu, ohňostroj. V spolupráci so
susednými obcami v rámci Mikroregionu Bošáčka organizujeme súťažné a zábavné podujatia ako
sú napríklad: futbalový a stolnotenisový turnaj o putovný Pohár starostov bošáckej doliny, hasičská
súťaž družstiev o Pohár starostov bošáckej doliny, súťaž vo výrobe zabíjačkových špecialít
v spolupráci s obcou Březová „Slovácka jaternica“ .
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP Jednota – potraviny
- Chrumkáčik – potraviny
- FEDERAL - pohostinstvo
- LUKUTRANS CARGO, s.r.o. Zemianske Podhradie 303
- P.A.S SK-sat, s.r.o. Zemianske Podhradie 207
- KAITA - Ladislav Kuchta - pohostinstvo
- Plastové okná Kusenda- výroba plastových okien a dverí
- Ladislav Kuchta – služby stavebnými mechanizmami
- Jaroslav Vido VIJA – zemné práce
- Ján Dzurák – murárske a obkladačské práce
- Pavol Zámečník – stolárske a tesárske práce, výroba nábytku
- Marian Haviernik – stolárske a tesárske práce, výroba nábytku
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- Vladimír Ochodnický – podkovanie koní
- Vladimír Mitana – kovoobrábanie
- Eva Zámečníková – EBAKOL – prenájom stenového a stropného debnenia vrátane
príslušenstva
- Ivan Slezáček – SLEZIV – inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
- Ing. Rastislav Dzurák – DzuriEL– SAT, technické testovanie a analýzy
- Ing. Ján Beták – architektonické činnosti
- Stanislava Zamcová – interierový dizajn, realitný maklér
- Miroslav Švehla – hudobná produkcia DJ, videoprojekcia, karaoke, ozvučovanie na svadby
a podujatia pre uzavreté spoločnosti, realitný maklér
- Lukáš Ochodnický – zberné suroviny
- Andrej Kaššovic –PROADVERT - reklamné činnosti

Najvýznamnejší priemysel v obci : --Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : V obci sa nachádza hospodársky dvor, ktorý
patrí Poľnohospodárskemu družstvu Bošáca.
Živočíšna výroba: hovädzí dobytok
Rastlinná výroba: Najväčšie výmery pestovaných plodín v k.ú. Zemianske Podhradie sú: pšenica,
jačmeň, kukurica, repka ozimná, cukrová repa, slnečnica, lucerna

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec 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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/2015
zo dňa 11. decembra 2015 bez programovej štruktúry.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

1.

Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

25.01.2016

Zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením
schválená uznesením číslo

Rozpočtové opatrenie
č.3/2016
Uznesenie č. 3/2016
OZ schvaľuje

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v€

+ 3 000,00

Zmena rozpočtu vo
výdavkoch
v€

+ 3000,00
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2.

3.

4.

5.

6.

13.06.2016

13.06.2016

28.09.2016

14.12.2016

22. 03.2017

Rozpočtové opatrenie
č.2/2016
Uznesenie č. 24/2016
OZ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie
č.3/2016
Uznesenie č. 30/2016
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.4/2016
Uznesenie č. 37/2016
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.
5/2016
Uznesenie č. 55/2016
Ocz schvaľuje

- 109,70
+ 2 676,61

- 1 899,70
+ 4 466,61

- 96,74
+ 7 800,00

- 445,80
+ 445,80
+ 6 291,43
+ 4 800,00
+ 3 000,00

+ 694,74

+ 598,00
+ 13 372,25
- 13 372,25

+ 1 020,59
+ 2 435,00
- 1360,09

Rozpočtové opatrenie č.
6/2016
Ocz schvaľuje

+ 8 000,00

Celková zmena rozpočtu

24 060,41

+ 1020,59
+ 5 314,89
- 5 314,89
+ 2435,00
- 1 360,09
+ 8 000,00
+ 6 318,74
- 4 941,78
- 1 376,96
30 351,84

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

243 350,00

267 410,41

280 798,10

105,01

243 350,00
0,00
0,00
0,00

255 509,50
2 435,00
9 439,91
0,00

268 897,19
2 435,00
9 439,91
0,00

105,20
100,00
100,00
0,00

232 320,00

262 671,84

249 631,29

95,04

232 320,00
0,00
0,00
0,00

250 770,93
5 900,91
6 000,00
0,00

237 730,38
5 900,91
6 000,00
0,00

94,80
100,00
100,00
0,00

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

268 897,19
268 897,19
0,00
237 730,38
237 730,38
0,00
31 166,81
2 461,00
2 461,00
0,00
5 900,91
5 900,91
0,00
- 3 439,00
9 439,91
6 000,00
3 439,91
280 798,10
249 631,29

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

31 166,81

Zostatok na bankových účtoch a v pokladni k 31. 12. 2016 bol vo výške 56 389,96 €.
Číslo účtu
VÚB banka
VÚB banka SF
Prima banka
Prima banka
Pokladňa
Rezervný fond
Spolu

19023202/0200
1168906353/0200
0602025002/5600
0602029003/5600

Stav k 31. 12. 2016
6 612,94 €
52,81 €
24 394,58 €
0,00 €
159,29 €
25 170,34 €
56 389,96 €

Z tohto prebytku na bankových účtoch sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu vo výške
52,81 €
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu vo výške 25 170,34 €
Prebytok rozpočtu obce vo výške 31 166,81 € zistený k 31.12.2016 podľa stavu na bankových účtoch
upravený o nevyčerpané prostriedky sa v záverečnom účte obce navrhne použiť na:
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- tvorbu rezervného fondu vo výške 31 166,81 €
7.3 Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
280 798,10
268 897,19
2 461,00
9 439,91
0,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
249 631,29

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

237 730,38
5 900,91
6 000,00
0,00

Rozpočet na
rok 2017
268 466,00

Rozpočet
na rok 2018
255 817,00

Rozpočet
na rok 2019
255 817,00

268 466,00
0,00
0,00
0,00

255 817,00
0,00
0,00
0,00

255 817,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočet na
rok 2017
251 801,00

Rozpočet
na rok 2018
231 318,00

Rozpočet
na rok 2019
227 018,00

251 801,00
0,00

231 318,00
0,00

227 018,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

970 110,07

877 199,89

Neobežný majetok spolu

932 608,06

813846,86

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

931 758,06

578 600,86

Dlhodobý finančný majetok

850,00

235 246,00

36 580,39

60 730,43

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

1 153,14

3 572,47

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

35 427,25

57 157,96

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

921,62

2 622,60

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

970 110,07

877 199,89

Vlastné imanie

576 230,53

694 615,24

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

576 230,53

694 615,24

Záväzky

29 182,14

26 367,65

980,00

1 280,00

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

16 215,05

10 224,94

Krátkodobé záväzky

11 987,09

14 862,71

0,00

0,00

364 697,40

156 217,00

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 153,14

3 572,47

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Zostatok pohľadávky podľa doby splatnosti k 31.12.2016
účet 315 – ostatné pohľadávky 420,29 € - strava deti MŠ, preplatok za energie 2 517,65 €
účet 318 - smeti 112,00 €,
účet 319 - DzN 487,89 €
účet 319 – poplatok za psa 5,00 €
účet 335 - strava učiteľky MŠ – 29,64 €
Spolu krátkodobé pohľadávky sú vo výške 3 572,47 €.
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8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

29 182,14

25 087,65

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Textová časť:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka:
321 Dodávatelia – faktúry, ktoré boli prijaté v decembri 2016 so splatnosťou v roku 2017 a nie sú
zaplatené a faktúry, ktoré sú prijaté v roku 2017 za rok 2016, dátum vystavenia faktúry je december
2016, zapísané sú vo faktúrach 2016 s dátumom splatnosti rok 2017,
326 Nevyfakturované dodávky - faktúry, ktoré boli prijaté v roku 2017 za rok 2016, dátum
vystavenia faktúry je január 2017, zapísané do faktúr roka 2017 s dátumom splatnosti rok 2017,
379 Iné záväzky – známky OH za december 2016 , obstávky
331 Zamestnanci – záväzok z decembrovej mzdy 2016,
336 Sociálne a zdravotné poistenie – záväzok z decembrovej mzdy 2016,
342 Ostatné priame dane - záväzok z decembrovej mzdy 2016.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok:
479 Ostatné dlhodobé záväzky -Na základe zmluvy „Zmluva o spoločnom využití stavby
vodovodu“ podpísanej dňa 11.08.2009 s obcou Bošáca vznikla v roku 2015 obci Zemianske
Podhradie povinnosť splácania pomernej časti nákladov na vybudovaný vodovod Zabudišová I. a II.
etapa. Na základe Dodatku č. 1 a prílohy č. 1 k dodatku č.1 k Zmluve o spoločnom využití stavby
vodovodu, obec Zemianske Podhradie od 1. 6. 2015 začala splácať čiastku 22 572,- € v mesačných
splátkach na základe splátkového kalendára vo výške 500,00 € až do zaplatenia celej sumy. K 31. 12.
2016 je splatený záväzok vo výške 12 500,00 €.
472 Záväzky zo sociálneho fondu – zostatok na účte sociálneho fondu.
Spolu záväzky sú vo výške 25 087,65 €.

9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov
1. Výnosy - popis a výška výnosov
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar

Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

Popis /číslo účtu a názov/
601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
604-607 - Tržby za tovar, Výnosy z neh. Na
predaj
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
641 – Tržby z predaja DLNM a DLHM
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti

Suma v €
42,00
2618,87
282,00
227 211,13
14 330,30
2 461,00
5 695,46
980,00
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Finančné výnosy
Výnosy z transferov

662 - Úroky
693 – Výnosy z BT zo ŠR a od iných
subjektov VS
694 – Výnosy z KT zo ŠR a od iných
subjektov VS
697 - Výnosy z BT od ostatných subjektov
mimo VS

39,50
5 060,76
468 004,38
9 272,00

Účtovná trieda 6 celkom
2. Náklady - popis a výška nákladov
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

735 997,40
Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné

Suma v €
24 691,92
16 028,00
8 649,60
41,75
211,22
43 066,72
96 900,78
33 636,93
3 711,10
281,86
3,96
2 925,23

513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zostatková cena predaného DLHM
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti
Rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
568 – Ostatné finančné náklady

26 173,00
1 280,00
246 453,67

Náklady na transfery a náklady z odvodu 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce
príjmov
ostatným subjektom verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce
mimo verejnej správy
587 – Náklady na ostatné transfery
Účtovná trieda 5 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením v €
591 – Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení v €

971,00
353,62
100,00
505 480,36

230 517,04
7,40
230 509,64

3. Náklady voči audítorovi
Audit účtovnej
účet 323
Spolu

Názov položky
závierky za rok 2015

uhradený

v roku

2016

Suma nákladov v €
780,00
780,00
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Hospodársky výsledok kladný v sume 230 509,64 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty, transfery a finančné príspevky:
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
DPO SR, Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Trenčín
ZSE Bratislava
Lesy SR, Banská Bystrica
Recyklačný fond, Bratislava

Suma v €
665,92
55,25
2 036,34
2 062,00
255,09
10,60
72,30
700,00
8 000,00

Účel

Voľby
Odmena skladníka CO
Výstroj,výzbroj, nafta DHZO
Príspevok pre MŠ
Hlásenie pobytu občanov
Register adries
Životné prostredie
Prenosné pódium
Oprava miestnej komunikáciepotoky
575,00 Likvidácia odpadu

Granty, transfery a finančné príspevky boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na bežné výdavky:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky

Futbalový klub Zemianske Podhradie
Jednota dôchodcov Slovenska (JDS)
Zemianske Podhradie
SČK, Bošáca
Jaskyniari – fin. príspevok
ZPOZ – členský príspevok
RZMOSP – členský príspevok
ZHKS – členský príspevok
Mikroregion Bošáčka, členský príspevok
Združenie obcí MAS – členský príspevok
CVČ – finančný príspevok
Oslavy na Javorine – fin.príspevok
Bc. Jarmila Baková – fin. príspevok

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

733,00
125,58

733,00
125,58

0,00
0,00

38,70
159,02
30,92
77,30
20,00
463,80
918,00
71,50
50,00
100,00

38,70
159,02
30,92
77,30
20,00
463,80
918,00
71,50
50,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Príspevky boli poskytnuté v súlade :
- činnosť futbalového klubu - schválené uznesením č. 54 /2015 zo dňa 11.12.2015,
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- finančný príspevok na činnosť klubu JDS v Zem. Podhradí schválený uznesením č. 54/2015 zo
dňa 11.12.2015,
- SČK v Bošáci – finančný príspevok schválený uznesením č. 54/2015 zo dňa 11.12.2015,
- Jaskyniari, Pavol Pospíšil, Zem. Podhradie 159, finančný príspevok schválený uznesením č.
48/2015, zo dňa 18.11.2015.
- ZPOZ – členský príspevok v zmysle stanov IX. Celoslovenskej konferencie zo dňa 25.11.2011
vo výške 0,04 €/obyvateľ.
- RZMOSP členský príspevok – v zmysle Stanov Regionálneho združenia miest a obcí
Stredného Považia so sídlom v Trenčíne článok 8, odstavec 2 (10 centov na obyvateľa ročne),
- ZHKS – členský príspevok v zmysle Stanov ZHK SR čl. VII. Bod 3 a uznesenia XVI. Snemu
ZHK SR písm. c/bod 9 vo výške 20,00 € pre obce do 2 000 obyvateľov.
- Mikroregion Bošáčka – členský príspevok v súlade so stanovami ZO-MB článok 8, v zmysle
uzn. č. 1/2012 vo výške 0,60 €/rok na obyvateľa
- Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho Mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka –
členský príspevok na základe uznesenia OcZ Zemianske Podhradie č. 35/2016 zo dňa
28.09.2016 vo výške 1,20 €/obyvateľ.
- Kongregácia školských sestier de Note Dame, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom, CVČ –
finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na základe zákona č. 325/2012
Z.z. Príspevok 71,50 €/dieťa/kalendárny rok.
- Oslavy na Javorine – finančný príspevok schválený uznesením OcZ č. 28/2016 zo dňa
13.06.2016.
- Bc. Jarmila Baková, finančný príspevok schválený uznesením OcZ č. 27/2016 zo dňa
13.06.2016
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
- Vodovodná prípojka OcÚ, KD, Federál
- Vybudovanie studne a príprava na prípojku vody do futbalových šatní na futbalovom ihrisku
- Oprava miestnej komunikácie - potoky
- Skolaudovanie Ľavostranného chodníka pri ceste III/06124 Zemianske Podhradie (Hasičské
ihrisko)
- Výstavba prestrešenia Hasičský dom – Poľovnícky dom

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Dokončenie vybudovania Hasičského domu a skolaudovanie
- Dokončenie a skolaudovanie prestrešenia Hasičský dom – Poľovnícky dom
- Sanácia čiernej skládky s nelegálne uloženým odpadom
- Zvýšenie energetickej účinnosti OcÚ, požiarnej zbrojnice a Federálu
- Prestavba požiarnej zbrojnice + prístavba sociálnych zariadení
- Osadenie merača rýchlosti na hornom konci dediny
- Oprava najviac poškodených úsekov miestnych komunikácií
- Vybudovanie viacúčelového ihriska
- Rekonštrukcia strechy a prístavba KD
- Majetkoprávne vysporiadanie parcely, na ktorej sa nachádza Dom smútku
- Úprava dvora OcÚ
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Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu Obecných bytov
Zhotovenie projektovej dokumentácie odvodňovacieho kanála Vrzalov
Zhotovenie projektovej dokumentácie k dažďovej kanalizácií a vybudovaniu chodníka časť
Suchý potok a COOP Jednota

0.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám a nevedie žiadny súdny spor.

Vypracovala: Ľudmila Kočická

Schválil: Miroslav Zámečník
starosta obce

V Zemianskom Podhradí, dňa 12. mája 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie uznesením č. 23/2017 berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Zemianske Podhradie za rok 2016.
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