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Základná charakteristika obce
Obec Podzámčok je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Podzámčok
Adresa pre poštový styk:

Obecný úrad Podzámčok č. 23,
pošta 962 61 Dobrá Niva

IČO: 00648400
DIČ: 2021346250
Právna forma : 801 obec
Odvetvie ekonomickej činnosti – (SK NACE): 84110 Všeobecná verejná správa
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
1.1. Geografické údaje
Obec Podzámčok má veľmi výhodnú polohu, nachádza sa 10 km južne od Zvolena
v severovýchodnej časti Pliešovskej kotliny, západná časť chotára sa rozprestiera v doline
Neresnice, a na západných hrebeňoch Javoria. Katastrálne územie je ohraničené katastrami zo
severu Zvolena, z východu Michalkovej, z juhu Dobrej Nivy a zo západu Brezín.
Celková rozloha katastrálneho územia je 848 ha.
Územie obce je rozložené v nadmorskej výške od 394 m n.m.
GPS súradnice: 48.4998388, 19.0998524
1.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2012
Počet mužov:
Počet žien:
Priemerný vek :
Počet detí do 15 rokov :

476
234
242
34,76
96

Urbanistickým rozvojom obce počet obyvateľov každoročne narastá. Pribúdaním nových
rodín s malými deťmi sa znižuje priemerný vek obyvateľov obce Podzámčok.
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1.3. Symboly obce
Erb obce vychádza z historickej predlohy: v modrom štíte na zelenom vrchu preloženom
striebornou sekerou na zlatom porisku strieborný, čiernomurovaný hrad s oknami a bránou vo
farbe štítu, sprevádzaný po bokoch dvoma striebornými zlatolistými dubmi.
Pečať obce je podľa erbovej predlohy.
Ďalším symbolom obce je vlajka zo šiestich pozdĺžnych pruhov ukončená tromi cípmi.
Symboly obce spracovali akademická maliarka Dragica Vrtelová a PhDr. Ladislav Vrtel sú
zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou p-133/2000.
Erb obce Podzámčok

Vlajka

Pečať obce

1.4 História a pamiatky obce
História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1425. V 2. polovici 17. storočia bola sídlom
panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pastierstvom a drevorubačstvom. Za I.
ČSR bola v obci veľká nezamestnanosť. Občania obce sa aktívne zúčastnili na SNP. Po druhej
svetovej vojne sa obec začala modernizovať. Občania sa vyznačujú hlbokým národným
povedomím.
História hradu
Hrad vznikol pravdepodobne po tatárskom vpáde v druhej polovici 13.storočia ako strážny
objekt pri starej obchodnej ceste južne od Zvolena. V listinách sa spomína až 1305 -1306. Bol
centrom dobronivského kráľovského majetku až do 16.storočia. V rokoch 1424 – 1486 patril
do majetku kráľovien. Hrad bol začiatkom 17. storočia sídlom vojenskej posádky, v období
renesancie viackrát menil majiteľov. Najdlhšie, od roku 1614 do roku 1804 ho vlastnili
Esterházyovci. Od konca 18.storočia pustol a dnes je konzervovanou zrúcaninou. Dnes je na
najvyššom mieste homoľovitého návršia zachované torzo palácovej stavby, ktorá bola od roku
1995 opravovaná a je vo vlastníctve obce Podzámčok. V areáli hradu je oddychová parková
časť s lavičkami, ohniskom a informačnou tabuľou.
Ďalšie pamiatky
Významnou kultúrnou pamiatkou je zvonica s drevenou šindľovou strechou, ktorá pochádza
z roku 1868. Nachádza sa v nej zvon z obdobia baroka, z roku 1782 od Jána Juraja Knoblocha
z Banskej Bystrice.
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1.5 Organizačná štruktúra Obce Podzámčok
Starosta obce:
Zástupca starostu:
Hlavná kontrolórka obce:
Kronikárka obce:
Pracovníčka OcÚ:

Martin Babiak
Ján Jackuliak
Mária Marková
Eva Hudáková
Mária Hrčková

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Jozef Čarada
Ján Jackuliak
Ing. Peter Tomáš
Stanislav Valcharčiak
Vladimír Špánik

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2012 stretlo na 6 riadnych zasadnutiach. Všetky
zasadnutia sú verejné a občania majú možnosť zúčastniť sa rokovaní.
Spoločný obecný úrad Zvolen
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania plnenia prenesených úloh
štátnej správy si mestá a obce okresu Zvolen zriadili spoločný obecný úrad – spoločnú obecnú
úradovňu, ktorej sídlom je Mesto Zvolen. Vykonáva činnosti v oblasti územného plánovania
a stavebného poriadku, ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, sociálnej pomoci a opatrovateľskej služby – spracovanie príslušnej odbornej
agendy.

2. Ekonomické údaje
2.1. Obec a jej úlohy
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom roku, ktorým
sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obsahuje
príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacim na území obce a mimo nej na základe platných zmluvných vzťahov
a dohôd, vzťahy k obyvateľom a osobám žijúcim na území obce vyplývajúce zo zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce a ostatných zmluvných vzťahov.
Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí, sú to dotácie v súlade so zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce bol zostavený v súlade
s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne
člení na kapitálové príjmy a výdavky( ďalej len kapitálový rozpočet) , finančné operácie
a bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet).
Rozpočet obce Podzámčok na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný a schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 Uznesením 32-12-2011 VII . Počas roka bol 2x upravený.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
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Účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie
v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Obecné zastupiteľstvo schválilo audítora účtovnej závierky za rok 2012 Ing. Annu Haškovú –
č. licencie 403 Slovenskej komory audítorov .
2.2. Rozpočet obce na 2012

Prehľad o plnení rozpočtu v roku 2012
Rozpočtové príjmy

v eur

schválené

upravené

Rozpočtové výdavky

skutočnosť

schválené

upravené

skutočnosť

Rozdiel
skutočnosť

80 000

99 200

97 866,48

68 000

83 750

81 205,30

+ 16 661,18

0

0

0

12 000

18 300

18 311,39

-18 311,39

99 200
2 850

97 866,48
2 850,00

80 000
0

102 050
0

99 516,69
0

-1 650,21

Fin. oper.

80 000
0

+2 850,00

Celkom

80 000

102 050

100 716,48

80 000

102 050

99 516,69

+ 1 199,

Bežné
Kapitálové
Spolu

Porovnanie plnenia rozpočtu za rok 2011 a 2012 v €
Druh
Príjmy celkom
Výdavky celkom

Schválený
2011
173 870
173 870

Skutočnosť
2011
168 960 53
166 820,46

Schválený
Skutočnosť
2012
2012
80 000 100 716,48
80 000
99 516,69

2.3. Transfery
Prijaté granty a transfery
Dotácia z úradu BBSK oprava miestneho rozhlasu
Dotácie zo ŠR na prenesený výkon kompetencií
Dotácie zo štátneho rozpočtu § 50j
Dotácia MF – voľby
Dotácia MK SR – FS
Dotácia MK SR - hrad

1 600,605,17 569,871,1.000,2.800,-

Poskytnuté príspevky na činnosť
TJ Družstevník Podzámčok

1 350,-
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2.4. Bilancia aktív a pasív
Aktíva
Rok 2010
Aktíva celkom
343 091
Neobežný majetok celkom: brutto
434 908
korekcia
98 478
netto
336 430
Z toho obežný majetok:
6 661
v tom
318 nedaňové pohľadávky
2 130
319 daňové pohľadávky
3 443
211 pokladnica
44
221 bežné účty
1 044
Časové rozlíšenie – náklady budúcich období
Pasíva
Spolu pasíva = vlastné imanie a záväzky
Z toho vlastné imanie súčet
v tom : nevyspor. výsledok hospodárenia min. rokov
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Záväzky súčet
Výnosy budúcich období
2.5. Náklady a výnosy
Názov

Rok 2010
343 091
164 267
173 945
-11 077
1 399
74 445
104 379

Rok 2011
380 946
474 090
97 759
376 331
4 615
890
479
465
2 781

Rok 2012
380 295
479 402
105 139
374 263
5 524
3 835
213
135
1 341
497

Rok 2011
380 946
190 532
162 870
26 263
1 399
24 485
165 929

Rok 2013
380 284
204 083
187 915
14 769
1 399
12 593
163 608

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

50 – Spotrebované nákupy

11 640

10 559

10 310

51 – Služby

23 601

15 196

17 422

52 – Osobné náklady

33 611

48 028

51 572

53 – Dane a poplatky

0

1 334

0

584

1 316

608

55 – Odpisy, rezervy a OP z PĆ

8 980

5 066

8 235

56 – Finančné náklady

1 704

2 126

654

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

58 – Náklady na transfery

1 918

303

121

SPOLU

82 038

83 928

88 922

Náklady

54 – Ostatné náklady na prev. čin.

Výnosy
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60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

669

834

678

61 – Zmena stavu vnútroorg. služieb

0

0

0

62 – Aktivácia

0

3 654

0

63 – Daňové a colné výnosy

57 672

65 203

71 359

64 – Ostatné výnosy

2 100

501

1917

65 – Zúčtovanie rezerv a OP

1 872

2 454

2 543

66 – Finančné výnosy

3

2

3

67 – Mimoriadne výnosy

0

1011

0

69 – Výnosy z transferov

8 645

36 532

26 778

SPOLU

70 961

110 191

103 703

Výsledok hospodár.pred zdanením

-

26 263

14 780

0

0

26 263

14 780

Splatná daň

11 077
0

Výsledok hospodárenia po zdanení

-

11 077

2.6.Pohľadávky a záväzky k 31.12.2012
Pohľadávky:
Záväzky:

318 nedaňové
319 daňové
323 krátkodobé rezervy
472 záväzky sociáln. fondu
321 dodávatelia
379 iné záväzky
461 bankové úvery
325 ostatné záväzky
331 zamestnanci
336 odvody do fondov
341 ostatné priame dane

3 835
213
3 175
177
6 152
536
0
75
1 453
895
129

3 .Aktivity obce v roku 2012
V roku 2012 sme pokračovali v rekonštrukcii kultúrneho domu. Vďaka sponzorskej podpore
Cementárne Ladce sme zrealizovali betónovú stropnú platňu , podlahovú platňu a úpravu
vstupu do kultúrneho domu. Pokračovala realizácia predĺženia vodovodu pre IBV ku trati.
Z podporených projektov : z VUC BBSK sa previedla oprava a doplnenie miestneho rozhlasu.
Z grantu MK SR oprava schodov na hrad a geometrické zameranie zrúcaniny hradu. Ďalšie
investície obec boli použité na geometrické zameranie cesty pre novú IBV Pod kopec. Obec
riešila miestnu komunikáciu len v rozsahu majetku obce , pre niekoľko rodinných domov ,ešte
stále nie je vysporiadaný pozemok pod cestu.
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Z rozpočtu obec zabezpečila základy a úpravu terénu pre výstavbu pece na pečenie chleba
v centre obce, ktorá bude dokončená Občianskym združením Pre krajší Podzámčok pre
prezentáciu miestneho folklóru a kultúrno-spoločenských aktivít.
V oblasti kultúry sa uskutočnila fašiangová zabíjačka, folklórne slávnosti Na Svätého Jána
podporené MK SR a Maticou slovenskou, športový deň v Podzámčoku, stretnutie jubilantov
a dôchodcov a Mikuláš pre 110 detí v kostole Sv.Jána Krstiteľa, živý Betlehem na
Podzámockej farme. V novembri sme si pripomenuli 10. výročie vysviacky kostola
v Podzámčoku.
Úspešne reprezentovala obec folklórna skupina Podzámočan, detská tanečná skupina pod
vedením Magdalény Lihockej, mladý hudobník na cimbale Richard Gombala. Umiestnenie
v súťažiach si obhájili aj futbalisti a dorast futbalu, reprezentanti v stolnom tenise a v pretekoch
na krňačkách. Aktívne sa zapájajú do športovania žiaci základných škôl.
Obec opätovne podávala projekty na rekonštrukciu kultúrneho domu z Environmentálneho
fondu, programu obnovy dediny.
Pracovníci v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb zabezpečovali bežné práce na
údržbe verejných priestranstiev.
V roku 2012 bol schválený doplnok č. 3 k územnému plánu , ktorý predpokladá rozšírenie
novej výstavby v lokalite Panské zeme a Jama.
4. Predpokladaný budúci vývoj;
V roku 2013 sú plánované ďalšie investičné aktivity do rekonštrukcie kultúrneho domu.
Cieľom v roku 2013 je uviesť do prevádzky spoločenskú sálu s príslušenstvom pre obnovenie
kultúrnospoločenských aktivít v obci.
S podporou projektu Programu obnovy dediny upraviť a dokončiť centrum obce – pri studni,
upraviť okolie hradu, v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV sa začne odborný
archeologický výskum.
Z iniciatívy občanov sa riešil doplnok č. 4 k územnému plánu – Horný koniec a Do Sľukov.
V zmysle schváleného zákona obce budú financovať centrá voľného času a mimoškolské
aktivity detí a mládeže.
Postupne sa zabezpečuje doplnenie infraštruktúry, miestnych komunikácií a vybavenosti pre
novú IBV .
Obec bude plniť samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy.
Cieľom obce je zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.
5. Záver
Výročná správa obce Podzámčok je vypracovaná za účtovné obdobie roka 2012. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad v Banskej Bystrici
v elektronickej forme v zákonom stanovenej lehote.
Bol vypracovaný Záverečný účet obce , Poznámky k účtovnej závierke za rok 2012.
V Podzámčoku 3.6.2013
Vypracovala : Mária Hrčková

Martin Babiak
starosta obce
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