Výročná správa
Obce Zemianske Podhradie
za rok 2013

Miroslav Zámečník
starosta obce
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1. Základná charakteristika Obce Zemianske Podhradie
Identifikácia účtovnej jednotky
Názov:
Sídlo:
Pošta:
IČO:
DIČ:

Obec Zemianske Podhradie
Zemianske Podhradie
913 07 Bošáca
00699098
2021106010

Štatutárny zástupca: Miroslav Zámečník
Obec je samostatný správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá
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.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám
a fyzickým osobám- podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.
1.1 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.
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 : 8,26 km2
Nadmorská výška : 240 m.n.m.
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 761
muži: 356
ženy: 405
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0 – 7 rokov 61 obyvateľov
7 rokov (vrátane) až 18 rokov : 59 obyvateľov
18 rokov (vrátane) až 60 rokov : 462 obyvateľov
nad a vrátane 60 rokov: 179 obyvateľov
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská, česká, nemecká, ukrajinská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :
- evanjelická cirkev augsburského vyznania
- rímskokatolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov oproti roku 2012 sa znížil o 2 obyvateľov.

1.3 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
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.
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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

1.4 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 nájdu návštevníci jaskyňu Landrovec, ktorá nie je verejnosti
sprístupnená.
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Kultúrne pamiatky:
1. 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.
2. 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.
1.6 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 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 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
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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, karikatukrista
a grafik Miroslav Ďurža.
1.7 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, hospodári
s finančnými prostriedkami z KŠÚ, ktorý poskytuje dotáciu na deti, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky a je napojená na rozpočet obce.
Riaditeľ školy:
Učiteľky:
Prevádzkový pracovník:
Adresa:
Kontakt:
Počet detí:

Viera Helíková
Daniela Madilová
Dominika Ženžláková ( od 1 .9. 2013)
Miroslava Beňovičová
913 07 Zemianske Podhradie 117
tel.: 032/7781224
od 1.1.2013 do 31.8.2013 - 24 detí
od 1.9.2013 do 31.12.2013 - 32 detí

Základné vzdelanie poskytuje Základná škola s Materskou školou Ľ.V. Riznera v Bošáci
1.8 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v susednej obci Bošáca, kde sa
nachádza praktický lekár, detský lekár, zubný lekár a lekáreň.
- Poliklinika s odbornými lekármi sa nachádza v Novom Meste nad Váhom.
- Nemocnica v Novom Meste nad Váhom a Fakultná nemocnica v Trenčíne.
1.9 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.
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Spoločenský a kultúrny život v obci :
Obec reprezentujú dve futbalové mužstvá a to muži a starší žiaci. Muži hrajú III. triedu Sever
a starší žiaci hrajú III. triedu SK.B. Obec reprezentuje aj Dobrovoľný hasičský zbor družstvom
mužov, žien a mladých požiarnikov - Plameňáci. DHZ vyvíja svoju činnosť nielen v súťažení,
ale zapája sa aj do spoločenského života obce. Tradične organizuje nočné cvičenie, ktoré je
spojené s opekaním rýb, dobrou hudbou. V prípade potreby sú členovia DHZ pripravení
zasiahnuť pri požiari a rôznych havarijných situáciach, aby pomohli zachraňovať ľudské životy
a majetok občanov. Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne akcie, napr. Deň matiek,
stavanie mája, uvítanie detí do života, Holubyho pochod, MDD, posedenie pre dôchodcov,
mikulášske popoludnie, ohňostroj. V tomto roku sme po tretíkrát zorganizovali fašiangovú
zabíjačku pre našich občanov. V spolupráci so susednými obcami v rámci Mikroregionu
Bošáčka organizujeme zábavné podujatia ako sú napríklad: futbalový turnaj o putovný Pohár
starostu bošáckej doliny, hasičská súťaž družstiev o Pohár starostu bošáckej doliny ...
V tomto roku pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ľudovíta Vladimíra Riznera, 90. výročia
úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho a 20. výročia otvorenia Pamätného domu Holuby – Rizner sa
v dňoch 12. – 13.októbra 2013 konala spomienková slávnosť za účasti prezidenta SR Ivana
Gašparoviča.
1.11 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP Jednota – potraviny
- Lumix – potraviny
- Beata Petrušová – FEDERAL - pohostinstvo
- 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
- Vladimír Ochodnický – podkovanie koní
- Martin Zámečník - autodoprava
- 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 – interiérový dizajn
- Miroslav Švehla – hudobná produkcia DJ, videoprojekcia, karaoke, ozvučovanie na svadby
a podujatia pre uzavreté spoločnosti.
- Lukáš Ochodnický – zberné suroviny
- Andrej Kaššovic –PROADVERT - reklamné činnosti
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Starosta obce: Miroslav Zámečník
Zástupca starostu obce :

Mgr. Marie Macejková

Hlavný kontrolór obce:

Ján Kopunec do 30. 4.2013
Mgr. Eva Zámečníková od 1.5.2013

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Marie Macejková
Zuzana Bánovská
Miloš Lobík
Ján Václav
Martina Pacek
Eva Kopuncová
Ing. Anna Benková

Komisie:
Komisia finančná: predseda Ing. Anna Benková
členovia: Eva Kopuncová, Ľubica Ochodnická
Komisia pre verejný poriadok: predseda: Ján Václav
členovia: Ľubomír Helík, Pavol Václav
Komisia pre rozvoj kultúry a športu: predseda: Mgr. Marie Macejková
členovia: Daniela Madilová, Eva Kosová, Ľuboš
Kusenda
Obecný úrad: dane a poplatky
účtovníčka
upratovačka
upratovačka

-

Viera Lobíková
Ľudmila Kočická
Eva Kosová do 30.4.2013
Simona Brdová od 1.5.2013

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :

- 10 k rozpočtom iných obcí,
k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 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 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
-

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 27/2012.
Bol zmenený šesťkrát:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtový
m
opatrením

Zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením
schválená uznesením
číslo
- rozpočtové opatrenie
podľa § 14 ods. 2
písm. a) b) c)

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v€

Zmena rozpočtu vo
výdavkoch
v€

22.03.2013

Rozpočtové opatrenie
č.1/2013
Uznesenie č. 7/2013
OZ schvaľuje

+ 2 699,03
(finančné operácie )

+ 2 699,03
( kapitálové výdavky)
- 1 440,00
+ 1 440,00
(bežné výdavky)

30.04.2013

Rozpočtové opatrenie
č.2/2013
Uznesenie č. 22/2013
OZ schvaľuje a berie na
vedomie

+ 2 686,96
( finančné operácie )
+ 620,42
(bežné príjmy)

+ 2 686,96
( kapitálové výdavky )
+ 620,42
(bežné výdavky)

3.

28.06.2013

Rozpočtové opatrenie
č.3/2013
Uznesenie č. 29/2013
OZ schvaľuje

+ 1 638,20
( bežné príjmy )

+ 1 638,20
(bežné výdavky)

4.

27.09.2013

Rozpočtové opatrenie
č.4/2013 Uznesenie č.
39/2013OZ schvaľuje

+ 229,28
( finančné operácie )

+ 229,28
( kapitálové výdavky)

27.09.2013

Rozpočtové opatrenie č.
5/2013
Uznesenie č. 40/2013
OZ schvaľuje

+ 7 417,25
(finančné operácie)

+ 7 417,25
( kapitálové
výdavky)

12.10.2013

Rozpočtové opatrenie č.
6/2013
Uznesenie č.45/2013
OZ schvaľuje a berie na
vedomie

1.

2.

4.

5.

6.

14.12.2013

Rozpočtové opatrenie
č.7/2013
Uznesenie č.55/2013
OZ schvaľuje

- 1 632,00
+ 1 632,00
( bežné výdavky)
+ 6 677,73
(bežné príjmy)
+10 000,00
(kapitálové príjmy)
- 6 997,25
(finančné o
perácie)

+ 6 677,73
(bežné výdavky)
+ 3002,75
(kapitálový rozpočet)
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Rozpočet obce k 31.12.2013 v € na dve desatinné miesta
Rozpočet
Rozpočet po zmene
Príjmy celkom
158 783,00
183 754,62
z toho :
Bežné príjmy
158 783
167 719,35
Kapitálové príjmy
0
10 000,00
Finančné príjmy
0,00
6 035,27
Výdavky celkom
158 783,00
183 754,62
z toho :
Bežné výdavky
158 783,00
167 719,35
Kapitálové výdavky
0,00
16 035,27
Finančné výdavky
0,00
0,00
2.1 Plnenie príjmov za rok 2013
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia k upravenému rozpočtu

v € na dve desatinné miesta
158 783,00
167 719,35
184 873,98
110,20

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce
Upravený rozpočet 2013 v Skutočnosť 2013 v € na
Kategória Text
€ na dve desatinné miesta dve desatinné miesta
%
167 719,35
184 873,98
110,23
Príjmy celkom
100

Daňové príjmy

136 508,72

154 434,55

113,13

200

Nedaňové príjmy

24 042,00

23 270,80

96,79

310

Granty a transfery

7 168,63

7 168,63

100,00

2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom

v € na dve desatinné miesta

Schválený rozpočet

0,00

Upravený rozpočet

10 000,00

Skutočnosť k 31.12.2013

10 000,00

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,00

- 12 2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia k upravenému rozpočtu

v € na dve desatinné miesta
0,00
6 035,27
6 035,27
100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Hlavná
Rozpočet po zmenách 2013 Skutočnosť 2013 v € na
Kategória Text
v € na dve desatinné miesta dve desatinné miesta
%
Príjmy celkom
450
Rezervný fond 6 035,27
6 035,27
100,00
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/2013 zo dňa 28.06.2013 bola schválená tvorba
rezervného fondu v plnej výške 2 621,02 € z prebytku hospodárenia rozpočtu obce za rok 2012.
Čerpanie financií z rezervného fondu v roku 2013 bolo vo výške 6 035,27 €:
TVS, a.s. Trenčín – práce na vodovode
Fa č. 49/2013
Schválené OcZ dňa 22.03.2013 uznesením č. 7/2013

2 699,03 €

Vido - výkopové práce na vodovode
Fa č. 94/2013
Výstavba šatní a soc. zariadenia FK
Fa č. 92/2013
(Zámečník kompletáž vody)
Výstavba šatní a soc. zariadenia FK
Fa č. 89/2013
(Stabilit – materiál)
Výstavba šatní a soc. zariadenia FK
Fa č. 96/2013
(Dzurák – obkladačské práce)
Schválené OcZ dňa 30.04.2013 uznesením č. 22/2013

288,00 €
1 062,00 €

Výstavba šatní a soc. zariadenia FK
Fa č. 167/2013
(Stabilit – materiál)
Schválené OcZ dňa 27.09.2013 uznesením č. 39/2013

229,28 €

Výstavba šatní a soc. zariadenia FK
Fa č. 263/2013
(Dzuriel – elektroinštalačné práce)
Schválené OcZ dňa 14.12.2013 uznesením č. 55/2013

420,00 €

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom

v € na dve desatinné miesta

Schválený rozpočet

158 783,00

Upravený rozpočet

167 719,35

Skutočnosť k 31.12.2013

164 703,76

% plnenia k upravenému rozpočtu

98,20

516,16 €
820,80 €
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Oddiel

Kat
egó
ria

Text
Bežné výdavky celkom

Rozpočet po
Skutočnosť
zmenách 2013
2013
v € na dve
v € na dve
desatinné miesta desatinné miesta

%

167 719,35

164 703,76

98,20

600 Výdavky celkom

81 935,75

79 854,79

97,46

610 Mzdy, platy, služobné príjmy

38 779,64

38 719,75

99,85

14 420,00

13 779,11

95,55

27 067,44

26 247,05

96,96

640 Bežné transfery

1 668,67

1 108,88

66,45

03 – Verejný

600 Výdavky celkom

2 135,33

1 964,67

92,01

poriadok a
bezpečnosť
04Ekonomická

630 Tovary a služby

2 135,33

1 964,67

92,01

600 Výdavky celkom

4 582,20

4 558,88

99,49

oblasť

630 Tovary a služby

4 582,20

4 558,88

99,49

600 Výdavky celkom

12 486,19

12 398,48

99,29

630 Tovary a služby

12 486,19

12 398,48

99,29

950,00

874,77

92,08

950,00

874,77

92,08

11 438,16

10 975,87

95,95

63,22

491,47

630 Tovary a služby

7 567,94

7 345,17

97,05

640 Bežné transfery

3 807,00

3 139,23

82,45

600 Výdavky celkom

48 327,61

48 109,51

99,54

610 Mzdy, platy, služobné príjmy

23 321,40

23 443,83

100,52

620 Poist.a príspevok do poisťovní

8 163,01

7 919,26

97,01

630 Tovary a služby

16 843,20

16 675,00

99,00

640 Bežné transfery

0,00

71,42

01 - Všeobecné 620 Poist. a príspevok do poisťovní
verejné služby 630 Tovary a služby

05 - Ochrana
životného
prostrenia

06 – Bývanie a 600 Výdavky celkom
občianska
630 Tovary a služby
vybavenosť
08 –
600 Výdavky celkom
Rekreácia,
kultúra a
620 Poist. a príspevok do poisťovní
náboženstvo
09 Vzdelávanie

-

-
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Výdavky celkom

v € na dve desatinné miesta

Schválený rozpočet

0,00

Upravený rozpočet

16 035,27

Skutočnosť k 31.12.2013

15 254,32

% plnenia k upravenému rozpočtu
v tom :
Funkčná klasifikácia
08.1.0. Rekreačné a športové služby
06.3.0. Zásobovanie vodou
Spolu

95,13

rozpočet
3 048,24
12 987,03

skutočnosť
3 048,24
12 206,08

% plnenia
100,00
93,99

16 035,27

15 254,32

95,13

Rekreačné a športové služby:
717 - Realizácia nových stavieb
Zámečník-kompletáž vody, šatne a soc. zariadenia FK z rezervného fondu vo výške 1 062,00 €
Stabilit – materiál, šatne a soc.zariadenia FK z rezervného fondu vo výške
745,44 €
Dzurák – obkladačské práce, šatne a soc.zariadenia FK z rezervného fondu vo výške 820,80 €
Dzuriel –elektroinštal. práce šatne a soc.zariadenia FK z rezervného fondu vo výške
420,00 €
b) Zásobovanie vodou
717 - Realizácia nových stavieb
TVS, a.s. Trenčín - Práce na sprevádzkovaní vodovodu z rezervného fondu vo výške 2 699,03 €
Vido – výkopové práce na vodovode z rezervného fondu vo výške
288,00 €
TVS, a.s. Trenčín - Práce na sprevádzkovaní vodovodu z dotácie MF SR vo výške
9 219,05 €
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
Výdavky kapitálového rozpočtu v € na dve desatinné miesta
Zdroj
Názov výdavku
Schválený
rozpočet
111
46
46
Spolu

Práce na vodovode – sprevádzkovanie
vodovodu
Práce na vodovode- sprevádzkovanie
vodovodu
Výstavba šatní a sociálneho zariadenia na
futbalovom ihrisku

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2013

0,00

10 000,00

9 219,05

0,00

2 987,03

2 987,03

0,00

3 048,24

3 048,24

0,00

16 035,27

15 254,32
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Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia k upravenému rozpočtu

v € na dve desatinné miesta
0,00
0,00
0,00
0,00

Obec v roku 2013 nemala žiadne výdavkové finančné operácie.

2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015
2.3.1 Príjmy celkom,
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2013
200 909,25

Rozpočet
2013
183 754,62

Plán na rok
2014
182 146,00

Plán na rok
2015
174 782,00

184 873,98
10 000,00
6 035,27

167 719,35
10 000,00
6 035,27

182 146,00
0,00
0,00

174 782,00
0,00
0,00

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2013
179 958,08

Rozpočet na
rok 2013
183 754,62

Plán na rok
2014
182 146,00

Plán na rok
2015
174 173,00

164 703,76
15 254,32
0,00

167 719,35
16 035,27
0,00

182 146,00
0,00
0,00

174 173,00
0,00
0,00
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3. Hospodárenie obce a vyčíslenie hospodárenia za rok 2013
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2013:

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Spolu BP + KP:
Finančné príjmy

183 754,62

Skutočnosť k 31.12.2013 v € na
dve desatinné miesta
200 909,25

167 719,35
10 000,00
177 719,35
6 035,27

184 873,98
10 000,00
194 873,98
6 035,27

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu BV + KV:
Finančné výdavky

183 754,62

179 958,08

167 719,35
16 035,27
183 754,62
0,00

164 703,76
15 254,32
179 958,08
0,00

Rozpočet po zmenách 2013 v € na
dve desatinné miesta

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 . Rezervný fond sa vedie na
samostatnom účte. Rezervný fond obec tvorí minimálne vo výške 10 % z prebytku hospodárenia
príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/2013 zo dňa 28.06.2013 bola schválená tvorba
rezervného fondu v plnej výške 2 621,02 € z prebytku hospodárenia rozpočtu obce za rok 2012.
Čerpanie financií z rezervného fondu v roku 2013 bolo vo 6 035,27 €:
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

12 596,12

Prírastky - z prebytku hospodárenia

2 621,02

- ostatné prírastky

---

Úbytky - použitie rezervného fondu :

6 035,27

- krytie schodku hospodárenia

---

- ostatné úbytky

---

KZ k 31.12.2013

9 181,87

- 17 Rekreačné a športové služby - 717 - Realizácia nových stavieb
Zámečník - kompletáž vody, šatne a soc. zariadenia FK z rezervného fondu vo výške 1 062,00 €
Stabilit – materiál, šatne a soc.zariadenia FK z rezervného fondu vo výške
745,44 €
Dzurák – obkladačské práce, šatne a soc.zariadenia FK z rezervného fondu vo výške 820,80 €
Dzuriel - elektroinštalačné prácešatne a soc.zariadenia FK z rezervného fondu vo výške 420,00 €
Zásobovanie vodou - 717 - Realizácia nových stavieb
TVS, a.s. Trenčín - Práce na sprevádzkovaní vodovodu z rezervného fondu vo výške 2 699,03 €
Vido – výkopové práce na vodovode z rezervného fondu vo výške
288,00 €
TVS, a.s. Trenčín - Práce na sprevádzkovaní vodovodu z dotácie MF SR vo výške
9 219,05 €

Zostatok na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2013 bol vo výške 30 973,99 €.

Bežný účet VÚB
Bežný účet Prima banka
Pokladňa
Sociálny fond
Rezervný fond
Spolu:

Suma v €
14 293,90 €
6 917,03 €
221,30 €
359,89 €
9 181,87 €
30 973,99 €

Z tohto prebytku na bankových účtoch sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 359,89 €
- nevyčerpaný transfer poskytnutý v roku 2013 na vodovod v sume 780,95 €
- nevyčerpaný transfer poskytnutý v roku 2013 na 5% navýšenie platov učiteľom v sume 88,90 €
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu v sume 9 181,87 €
Prebytok rozpočtu obce vo výške 20 562,38 € zistený k 31.12.2013 podľa stavu na bankových
účtoch upravený o nevyčerpané prostriedky sme navrhli použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 20 562,38 €
Rozdiel z prebytku hospodárenia za rok 2013 tvorí suma príjmu finančných prostriedkov na
voľby do VÚC vo výške 600,00 € , ktorá je zaúčtovaná na bankovom analytickom účte 221 bez
RK a nezúčtovaný preddavok na plyn na účte 221 bez RK z minulého roka vo výške – 118,94 €,
ktoré tvoria účtovný rozdiel vo výške 481,06 €.
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v € na dve desatinné miesta
4.1. Aktíva
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

914 526,93

934 700,17

Neobežný majetok spolu

897 351,77

900 567,94

896 501,77

899 717,94

850,00

850,00

16 290,16

32 696,05

718,65

978,06

15 571,51

31 717,99

885,00

1 436,18

ZS k 01.01.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

914 526,93

934 700,17

Vlastné imanie

504 073,80

520 385,11

504 073,80

520 385,11

14 833,71

18 910,64

5 593,05

4 878,51

90,67

424,17

9 118,34

12 738,11

395 619,42

395 404,42

z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

k 1.1.2013
AKTÍVA = PASÍVA
914 526,93 = 914 526,93

k 31.12.2013
AKTÍVA = PASÍVA
934 700,17 = 934 700,17
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € na dve desatinné miesta
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2012

Dlhodobé
Krátkodobé - účet 315, 318, 319, 335

Stav
k 31.12 2013

0,00

0,00

718,65

1 057,11

5.2 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2012

Dlhodobé – účet 472,
Krátkodobé - účet 321,326, 379,331,336, 341,342

Stav
k 31.12 2013

90,67

424,17

9 118,34

12 738,11

6. Hospodársky výsledok obce v € na dve desatinné miesta
Náklady
Spotrebované nákupy
Služby

Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné
položky z prevádzkovej a
finančnej činnosti a
zúčtovanie časového
rozlíšenia
Finančné náklady
Náklady na transfery a
náklady z odvodu príjmov
Účtovná trieda 5 spolu:

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
512 – Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
538 - Ostatné dane a poplatky
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti
568 - Ostatné finančné náklady
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

Suma
18 401,94
21 719,78
116,05
20,71
25 327,51
66 057,91
22 918,88
3 125,40
109,58
60,00
3 251,55
12 038,15
4 878,51
79,05
384,10
555,57
286,01
179 330,70

- 20 Popis /číslo účtu a názov/

Výnosy

Suma

Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

602 - Tržby z predaja služieb
604 - Tržby za tovar
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

4 963,51

Zúčtovanie rezerv a
opravných položiek z
prevádzkovej a
finančnej činnosti a
zúčtovanie časového
rozlíšenia
Finančné výnosy

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

5 593,05

658 - Zúčtovanie ostat.opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

63,04

Tržby za vlastné
výkony a tovar

662 - Úroky

7,33

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

Výnosy z transferov a
rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a v RO a
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho
PO zriadených obcou
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
alebo VÚC
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
Účtovná trieda 6
spolu:
Spolu

1 460,16
252,50
154 521,92
11 905,05

7 208,73

9 434,05

471,00
195 880,34

Výsledok hospodárenia pred zdanením
591 – Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Spolu

Nákladový účet

5

179 330,70 €

Výnosový účet

6

195 880,34 €

16 549,64
238,33
16 311,31

Výsledok hospodárenia pred zdanením 16 549,64 €
Splatná daň z príjmov
238,33 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
16 311,31 €
Hospodársky výsledok po zdanení

v sume 16 311,31 € bol zaúčtovaný na účet 428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
Obec prijala nasledovné bežné transfery v rámci verejnej správy:
Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ

Okresný úrad Nové
Mesto nad Váhom
Katastrálny úrad
Trenčín

Účelové určenie
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Voľby do VÚC

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2013

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2013

600,00

600,00

---

1 131,93

1 131,93

----

79,85

79,85

----

251,13

251,13

----

10 000,00

9 219,05

780,95

43,20

43,20

----

1 214,20

1 214,20

----

1 019,00

1 019,00

----

1 383,32

1 383,32

----

1 575,00

1 486,10

88,90

Rozdiel

Transfer na ROEP –
mzda, počítač, scancopy,

Krajský úrad ŽP

Životné prostredie –

v Trenčíne

pohonné hmoty
Hlásenie pobytu

Ministerstvo vnútra SR

občanov- energie,
materiál, softvér

Ministerstvo financií

Výstavba obecného

SR, Bratislava

vodovodu

Okresný úrad odbor CO
Nové Mesto nad Váhom

Odmena

Ministerstvo dopravy
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava

Cestná

Okresný úrad
Odbor školstva Trenčín

Transfer na

skladníka CO
infraštruktúra
predškolákov, materiál
§ 54 Podpora

ÚPSVaR
Nové Mesto n/Váh.

zamestnávania
nezamestnaných
v samospráve

Ministerstvo financií
SR, Bratislava

Zvýšenie platov
zamestnancov – MŠ

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom na bežné a kapitálové
výdavky.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku 2013

Suma použitých
prostriedkov v roku
2013

-2-

-3-

-1-

Spoločný úrad samosprávy SÚ

690,97

690,97

Futbalový klub 1972

579,78

579,78

ZPOZ – členský príspevok

30,52

30,52

ZMOS – členský príspevok

121,76

121,76

76,30

76,30

457,80

457,80

1 632,00

1 632,00

84,96

84,96

171,60

171,60

RZMOSP – členský príspevok
Mikroregión - členský príspevok
Mikroregión – príspevok na rozhľadňu
JDS Zemianske Podhradie
CVČ Nové Mesto nad Váhom

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013:
-

Pokračovanie prác na budovaní šatní a sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku
Pokračovanie prác na obecnom vodovode

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Skolaudovanie šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku
- Skolaudovanie obecného vodovodu
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
- Modernizácia zariadenia kultúrneho domu
- Vybudovanie chodníka – hlavná cesta okolo hasičského ihriska
- Výstavba hasičského domu na hasičskom ihrisku
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Ľudmila Kočická

Predkladá: Miroslav Zámečník
starosta obce

