Výročná správa
Obce Podlužany
za rok 2016

1. Základná charakteristika Obce Podlužany
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.
1.1

Identifikačné údaje

Názov:
Obec Podlužany
Adresa:
Obecný úrad, 956 52 Podlužany č. 72
IČO:
00 310 930
DIČ:
2021054222
Právna forma: právnická osoba
Telefón:
0387682136
E-mail:
ocupodluzany@slovanet.sk
Web:
www.podluzany.eu
1.2

Geografické údaje

Obec Podlužany sa nachádza približne 7 km na sever od okresného mesta Bánovce nad
Bebravou. Nadmorská výška stredu obce je 218 m. n. m. v údolí rieky Bebrava. Kataster obce
má výmeru 1402 ha.
1.3

Demografické údaje

Počet obyvateľov : K 31.12.2016 žilo v obci 888 obyvateľov .
1.4

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese : 6,09 %
1.5 Symboly obce
Trojicu základných symbolov obce tvorí erb, pečať a vlajka.
Erb obce Podlužany má túto podobu:
V striebornom štíte zo zelenej trávnatej pažite vyrastajúci zelený
zlatokmenný strom s prekrývajúcim sa lístím, po jeho bokoch na zelených
listnatých stopkách vyrastajúce červené zlatostredé a zlatokališné ruže, každá
spomedzi dvoch červených pukov.

Vlajka obce Podlužany pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo
farbách zelenej, červenej, bielej, žltej, bielej, červenej a zelenej.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Pečať obce Podlužany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom
a kruhopisom OBEC PODLUŽANY. Pečať má priemer 35 mm, čo je
v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok
s obecnými symbolmi.

1.6

História obce

Hoci údolie riečky Bebravy bolo podľa archeologických nálezov už v mladšej dobe
kamennej, náhodné nálezy kanelovanej keramiky dokazujú, že aj územie Podlužian bolo
osídlené už v eneolite.
Prvá zachovaná písomná zmienka o obci je až z r. 1295 ako súčasť uhrovského
panstva. Názov obce vznikol pravdepodobne zo situovania obce pod luhami-mokrými
lokalitami okolo Bebravy. V dnešnom chotári obce boli pôvodne tri osady - dvoje Podlužany a
Zlobina, ktorá časom zanikla a od r.1828 ostala úplne opustená. V roku 1496 bola obec
povýšená na mestečko, keď kráľ Vladislav udelil Podlužanom kráľovské výsady na konanie
dvoch jarmokov ročne. Tieto však boli na veľké protesty Bánoviec okolo roku 1506 zrušené.
Na prelome 17. a 18. storočia mal vodca protihabsburgského povstania František Rákoczi nad
obcou svoj hlavný stan, odkiaľ riadil boje v okolí Bánoviec nad Bebravou a Trenčína.
V roku 1835 dal Karol Zay vybudovať v obci cukrovar (prvý v Trenčianskej
župe), ktorý po čase vyhorel a na jeho troskách v roku 1868 postavili liehovar, kde
predtým v roku 1865 bol postavený kaštieľ. Počas druhej svetovej vojny sa občania aktívne
zapojili do protifašistického odboja.
1.7 Pamiatky
Kostolík sv. Imricha - pôvodne kaplnka postavená panstvom Zay z Uhrovca s oltárom z roku
1480. Kaplnka bola prestavená na kostolík až niekedy po r.1860, pretože v tom roku bola pri
kaplnke ešte drevená zvonica s dvoma zvonmi. Pôvodný oltár z kaplnky je hodnotná umelecká
pamiatka stredoslovenskej proveniencie, dnes zreštaurovaný v zbierkach Trenčianskeho múzea.
Evanjelický kostol, ktorý bol postavený v roku 1827 ako tolerančný kostol bez veže z
dobročinnosti rodiny Zay z Uhrovca a cirkevného zboru. Veža bola pristavená v roku 1935,
kedy boli nadobudnuté aj tri zvony a v r.1956 bol postavený nový oltár.
Kaštieľ - bol postavený v roku 1865, keď nájomcom Zayho majetkov v Podlužanoch bol
August Schumacher. Potom v ňou býval ďalší nájomca Zayho majetkov Alexander Pfitzner a
po jeho smrti jeho zať Alexander Schwarzer. Od r. 1934 bol majiteľom Josef Janeček,
vykonávateľ Vršovickej záložnej banky Praha, ktorý bol poverený rozpredať zadĺžený
Zayovský majetok. Po znárodnení od r. 1948 až do r. 1995 v kaštieli boli kancelárie JRD,
Poľnohospodárske učilište a Materská škola. R. 2002 odpredal Alexej Janeček kaštiel firme
Triam, ktorá tam má sídlo, sklady a výrobné haly. Vzhľad budovy a okolitý park ostali
zachované.
Rákocziho dub - chránený strom - 300 až 400 - ročný solitér duba letného rastúci nad obcou.
Podľa legendy počas protihabsburgského povstania na prelome 17. a 18. storočia František II.
Rákoczi mal pod týmto dubom svoj hlavný stan, odkiaľ v r. 1708 riadil boje v okolí Bánoviec
nad Bebravou a Trenčína. Údajne si František Rákoczi vybral toto miesto pre jeho výhodnú
polohu a naviac tam rástol osamotený obrovský košatý dub, pod ktorým mohol pripravovať
svoje výpravy a bitky. Odvtedy má dub pomenovanie Rákocziho dub.
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1.8

Významné osobnosti obce

Rodáci
JUDr. Alexander Károlyi (1953 Podlužany) – právnik. Absolvoval gymnázium v Prahe a
právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, v súčasnej dobe žije v Prahe.. Pracoval v
niekoľkých právnických funkciách na federálnych ministerstvách. Po rozdelení republiky
pôsobil v predstavenstvách významných podnikov a inštitúcií. V súčasnosti je riaditeľom a
majiteľom spoločnosti zaoberajúcej sa obchodnou, podnikateľskou, ekonomickou, finančnou,
organizačnou a poradenskou činnosťou.
Verejnosť ho viac vníma v oblasti športu, zvlášť futbalu. Od roku 1978 bol členom
Disciplinárnej komisie Československého futbalového zväzu a od roku 1988 bol jej predsedom.
Od roku 1993 po rozdelení republiky až do roku 2009 bol predsedom Disciplinárnej komisie
Českomoravského futbalového zväzu.
Je členom Výkonného výboru Českého olympijského výboru a predsedom jeho Legislatívnej
komisie a členom Rady expertov Antidopingového výboru ČR.
V roku 2007 bol menovaný do funkcie člena Zboru poradcov ministra a predsedu Legislatívnej
rady vlády ČR. V uplynulom období bol i predsedom Legislatívnej rady ČMFS a členom Rady
pre telovýchovu a šport Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Niekoľko rokov bol
externým pedagógom na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe.
Za celoživotnú prácu v oblasti futbalu bol v roku 2008 ocenený najvyšším futbalovým
vyznamenaním – Velkou cenou Václava Jíru. Publikoval na Slovensku, ale hlavne v ČR.
V roku 2010 mu Obec Podlužany, ako prvému v histórií obce, udelila čestné občianstvo.
Najvyššie ocenenie od obce si získal svojim celoživotným vzťahom k rodnej obci, finančnou a
materiálnou pomocou pri rozvoji športu, hlavne futbalu v obci, a propagáciou obce doma, ale
najmä v zahraničí.
Miloš Kišš (1873 Podlužany – 1943 Modra) pseudonym Podlužanský – syn básnika a národ.
buditeľa M. Kišša. Bol evanjelickým farárom, hudobníkom a včelárom. Zbieral ľudové piesne,
zložil a napísal slávnostný pochod slovenských včelárov. Bol učiteľom včelárstva. Vydal dva
zväzky ľudových piesní a publikoval v časopise Slovenský včelár.
Ing. Ján Kožehuba (1921 Podlužany) – konštruktér, televízny odborník. Bol asistentom
Ústavu slaboprúd. elektrotechniky SVŠT, vývojovým pracovníkom n. p. TESLA, vedúcim
laboratória elektrotechniky SAV, pracovníkom STV na úseku techniky a vývoja a vedúcim
vedeckotechnických informácií. Je autorom mnohých odborných kníh a príručiek a mnohých
odborných štúdií v Elektrotechnickej ročenke.
PhDr. Ľubomír Pajtinka (1955 Podlužany) - pedagóg a publicista, žije v Pezinku.
Absolvoval Gymnázium v Bánovciach nad Bebravou a Filozofickú fakultu UK v Bratislave.
Pracoval vo Výzkumnom pedagogickom ústave v Bratislave, pôsobil na Ministerstve školstva
SR, bol externým športovým redaktorom v STV a redaktorom Učiteľských novín, členom
redakčných rád a publikoval v časopisoch Rodina a škola, TOM, Škola manažment,ekonomika,legislatíva,Historická revue. Bol šefredaktorom časopisu Technológia
vzdelávania, prispieval do poradne Mladých rozletov a vedie poradňu v časopise Fifík.
Je autorom mnohých relácií pre pedagógov i širokú verejnosť v Slovenskom rozhlase i v
Slovenskej televízií ako i gestorom vzdelávacích videofilmov. Bol prednostom Krajského
školského úradu v Bratislave, je vedúcim odboru školstva na BSK, poradcom ministra školstva
SR, riešil úlohu zavedenia novej maturitnej skúšky a obsahovej prestavby nášho školstva. Žije
v Pezinku.
Prof. Bedrich Daniel Šimko (1796 Podlužany) vyštudoval teológiu a bol profesorom
cirkevnej histórie na viedenskej bohosloveckej univerzite, nábožensky spisovateľ.
Dr. Bohumil Šimko (1785 Podlužany – 1868 Bratislava) teológ, lekár.
Prof. Viliam Šimko (1791 Podlužany – 1875) vyštudoval teológiu a po krátkej farárskej praxi
teológiu prednášal na evanjelickom lýceu v Bratislave.
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JUDr. Július Viktory (1907 Podlužany – 1985) – verejný činiteľ a právnik. Bol sudcom v
Bánovciach nad Bebravou, neskôr povereníkom vnútra, povereníkom spravodlivosti,
námestníkom predsedu Najvyššieho súdu ČSR a československým veľvyslancom v Maďarsku.
Patril medzi hlavných organizátorov ľahkej atletiky na Slovensku, bol pretekárom vo vrhu
guľou a v hode diskom, držiteľom slovenských rekordov a reprezentoval Slovensko v
uvedených disiplínach. Zastával predsednícke funkcie v Sokole i v Slovenskom výbore telesnej
výchovy a športu. Bol účastníkom ilegálneho protifašistického hnutia a vyznamenaný čs.
vojnovým krížom a Radom SNP 1. triedy.
Mgr. Slavomír Zoch (1951 Podlužany) – pedagóg, pracuje na Strednej vinársko-ovocinárskej
škole v Modre, kde sa od učiteľa vypracoval až na riaditeľa, ktorým je nepretržite od r. 1991.
Táto škola je kľúčovou inštitúciou vychovávajúcou slovenských vinárov, vinohradníkov a
ovocinárov. Práve na jeho návrh sa škola nazýva Stredná vinohradnícko-ovocinárska škola v
Modre, založil tradíciu organizovania pravidelných vinársko-vinohradníckych a ovocinárskych
seminárov. Slavomír Zoch pochádza zo známej rodiny Zochovcov, spolupracovníkov
Štúrovcov. Žije v Modre.

Pôsobili v obci
Daniel Krman ml. (1663 Omšenie - 1740 Bratislava) - bol rektorom na rôznych školách, učil
filozófiu a históriu. Podporoval rozvoj školstva, budovanie kníhkupectiev, knižníc a tlačiarne.
Jeho literárne dielo sa radí medzi vrcholy našej staršej literatúry. V roku 1711 žil na panstve
grófa Zayho v Podlužanoch. Prežil život plný ťažkostí a prenasledovania. V roku 1731 bol
odsúdený na doživotie a napriek tomu, že za jeho prepustenie intervenovali pruský i švédsky
kráľ, zomrel vo väzení na Bratislavskom hrade.
Michal Kišš (1846 Uhrovec - 1927 Trenčín) - básnik, evanjelický účiteľ a národný buditeľ.
Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej, spoluzakladateľ časopisu Útle puky, redaktorom
časopisu Sitno a zároveň svoje práce uverejňoval vo viacerých časopisoch, ktoré vtedy
vychádzali v slovenčine. Po roku 1918 vychádzali jeho verše takmer vo všetkých periodikách.
Básnické zbierky však vyšli až po roku 1922. Obľúbený učiteľ "baťko Kišš" pôsobil v našej
obci v r. 1868 do roku 1888 a na dome, v ktorom žil mu vďační občania pripevnili pamätnú
tabuľu.
1.9

Výchova a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie pre najmenšie detí v obci zabezpečuje Materská škola
Podlužany.
Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šesť
rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Od 1.7.2002 prešla
zriaďovateľská funkcia materskej školy na obec.
Základné údaje:
Názov:
Materská škola Podlužany
Adresa:
Materská škola, 956 52 Podlužany č. 36
Telefón:
038/7682120
E-mail:
ms.podluzany@gmail.com
Prevádzková doba: 6:30 hod. – 15:45 hod.
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Zamestnanci MŠ:
Riaditeľka MŠ:
Učiteľka MŠ:
Učiteľka MŠ:
Učiteľka MŠ:
Vedúca ŠJ pri MŠ:
Kuchárka:
Upratovačka:

Buchelová Dana
Soňa Trusková
Bc. Martina Lobotková
Martina Adamková
Dáša Jesenská
Jana Cibulová
Mária Kováčová

V školskom roku 2015/2016 bolo prihlásených 33 detí
•
•

celodenná forma výchovy: 23 detí
poldenná forma výchovy: 10 dieťa

•

celodenná forma výchovy: 37 detí

V školskom roku 2016/2017 bolo prihlásených 37 detí
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú,
poznávaciu a citovo – sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život
v spoločnosti. Materská škola v Podlužanoch je materskou školou rodinného typu, je zameraná
na rozvíjanie spolupráce s rodinou a smeruje k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa.
Výchovno-vzdelávacie činnosti sú plánované tak, aby každý deň bol pre deti „zlatou bránou“,
ktorá im otvára priestor pre hry a zábavu, priestor pre získavanie nových zážitkov a užitočných
poznatkov. V rámci toho je pre deti zabezpečená logopedická intervencia , ktorú vykonáva p.
Eva Buchelová.
Výhodné prírodné prostredie školy poskytuje deťom možnosť prostredníctvom zážitkového
učenia získavať základné elementárne poznatky zo sveta prírody, objavovať a skúmať život na
zemi. Deti sú vychovávané prostredníctvom zdravého životného štýlu k zodpovednejším
vzťahom k ochrane zdravia. MŠ úzko spolupracuje s rodičmi detí.
1.10

Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie

Zdravotná starostlivosť obyvateľom obce je poskytovaná v zdravotnom stredisku v Slatine nad
Bebravou a v Nemocnici Bánovce, 3. súkromnej nemocnici, s.r.o. v Bánovciach nad Bebravou.
Sociálne služby pre občanov sú poskytované v sociálnom zariadení Centrum sociálnej
starostlivosti Podhorie n .o. v Krásnej Vsi.
1.11
Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom Podlužany, Materská škola Podlužany, Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska Podlužany, Športový oddiel Podlužany, Futbalový klub Podlužany,
Dobrovoľný hasičský zbor Podlužany , KTS- klub turistov Slovenska.
1.12

Hospodárstvo

Slovenská pošta, pobočka Podlužany
COOP Jednota s. d., predaj potravín
EDOLA - Milan Koreň – oprava a servis automatických práčok, umývačiek riadu,
elektrických a plynových sporákov
Elena Švecová – poľnohospodárstvo a súvisiace služby
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HK INTERMONT, spol. s r.o Podlužany – výroba výrobkov z dreva
Ivan Králik - Kamenárstvo, spracovanie prírodného kameňa
Jaroslav Švec – AGROFARM – poskytovanie poľnohospodárskych služieb
Katarína Puchorová – JEI BAR
Milan Zajac – murárske a obkladačské práce
Norbert Schmikal – montáž kúrenárskych a vodárenských prác
Peter Kováč - údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
Poľnohospodárske družstvo Podlužany - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe
a lesníctve
PREFA-STAV s. r. o, výroba prefabrikátov a stavebná činnosť
Ing. Róbert Zajac – ZAI – výroba nábytku a komplexne zariaďovanie interiérov
RMS TUNING STYLE - Peter Kováč – diagnostika a oprava cestných motorových
vozidiel
Róbert Šiko – mäso – údeniny – maloobchod s mäsom
Rudolf Barát – Pohostinstvo Barát
Miroslav Žubor – STAVMON - Stavebné a zemné práce, stavebniny
TRIAM s. r. o. výroba a predaj obalového materiálu

1.13

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce:

Ing. Pavel Miksa

Poslanci obecného zastupiteľstvo:

Miroslav Žúbor – zástupca starostu
Ing. Andrea Antalová
PaedDr. Andrea Bučková
Mgr. Gabriela Hollá
Igor Hrčka
Martin Korbel
Mgr. Iveta Miksová

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Mária Hajšová, PhD.

Komisie obecného zastupiteľstva
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:
Predseda: Mgr. Iveta Miksová
Komisia pre šport a kultúru:
Predseda: Igor Hrčka
Komisia stavebná:
Predseda: Miroslav Žúbor
Členovia komisie: Mgr. Iveta Miksová
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2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie

1.Bežné príjmy :
2.Bežné výdavky spolu:
Rozdiel hospodárenia:

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu
252 970,00
470 941,35
466 731,11
238 780,00
302 964,44
283 696,62
167 976,91
183 034,49

3.Kapitálové príjmy:
4.Kapitálové výdavky:
Rozdiel hospodárenia:

0,00
71 285,00
0,00

00,00
143 677,39
-143 677,39

00,00
118 874,38
-118 874,38

5.Finančné operácie – príjmy:
6.Finančné operácie – výdavky :

71 285,00
0,00

112 670,61
80 000,00

87 867,58
80 000,00

324 255,00
310 065,00

583 611,96
526 641,83

554 598,69
482 571,00

Celkové príjmy:
Celkové výdavky:

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015, uznesením
č. R-4/3/2015
• zmena rozpočtu bola chválená dňa 18.02.2016 uznesením č:R-1/5/2016
• zmena rozpočtu bola schválená dňa 29.6.2016 uznesením č: R-3/6/2016
• zmena rozpočtu bola schválená dňa 29.6.2016 uznesením č: R-3/6/2016
• zmena rozpočtu bola schválená dňa 27.11.2014 uznesením č: R-5/11/2014
• zmena rozpočtu bola schválená dňa 19.12.2016 uznesením č: R-5/5/2016

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov podľa § 2 písm. b) a c), ako aj § 10, ods.3 písm. a) a b) sa
výsledok rozpočtového hospodárenia obce zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu obce, ktorý vykazuje prebytok, alebo schodok rozpočtu obce. Súčasťou príjmov
a výdavkov obce nie sú finančné operácie, tieto sú však súčasťou rozpočtu obce a ich
prebytkom sa vykrýva schodok rozpočtu.
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie

Príjmy

Výdavky

466 731,11
0,00

283 696,62
118 874,38

Výsledok
rozpoč. hospod.
183 034,49
-118 874,38

466 731,11
87 867,58

402 571,00
80 000,00

64 160,11
7 867,58
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Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu
v sume + 183 034,49 eur. Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je
dosiahnutý schodok kapitálového rozpočtu v sume – 118 874,38 eur.
Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení n. p. sa na účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo ŠR , z rozpočtu EÚ alebo na základe
osobitného predpisu:
a/ účelovo určené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu ciest
z predchádzajúcich rokov v sume - 2 715,84 eur
b/ prostriedky z predchádzajúcich rokov na rekonštrukciu a modernizáciu ciest v sume 22 086,81 eur
c/ prostriedky z prechádzajúcich rokov - účet školskej jedálne v sume 1 013,33 eur
d/ prostriedky sociálneho fondu v sume - 1 177,40 eur
Spolu - 26 993,38 eur.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu s sume 64.160,11 Eur zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. upravený o nevyčerpané prostriedky podľa
osobitných predpisov v sume 26. 993,38 Eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu
v sume 37.166,73 Eur.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. v sume 7 867,58 Eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základ uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 v sume 45.034,31 Eur.

Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Po ukončení
účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné
uviesť v tejto výročnej správe.
Vypracoval: Hrčková Marcela

V Podlužanoch dňa, 10.5.2017
Prílohy:
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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