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1. Organizačná štruktúra obce 

Adresa úradu: 
Obec Podhorany  
Mechenice č. 51 
951 46 Podhorany 

     
             Obecný úrad Podhorany 

 
Tel.: Obecný úrad +421 37 77 85 096, Materská škola +421 37 77 85 035,  
         Základná škola +421 37 77 85 054/033, Starostka obce 0918554189 
 
Webové sídlo: www.podhorany.sk 
 
E- mail: obecpodhorany@wircom.sk 

 
 Starostka obce :           Mgr.  Magdaléna Bogyová   
 Zástupca starostky :    Weiss Ervín, Mgr. PhD. 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 
Benc Radoslav 
Bódi Jozef  
Fülöp Zoltán      
Košťál Tibor, Ing.     
Kováč Pavel     
Patrovič Vladimír    
Weiss Ervín, Mgr. PhD. 
 
 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Apolónia Bedeová 
 
Riaditeľka Materskej školy Podhorany:   Helena Belicová 
Riaditeľ Základnej školy Podhorany:       Mgr. Rudolf Vozár 
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2. Symboly obce 

Erb obce 

 
 
 
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického heraldického štítu. Zo spodného okraja 
modrého štítu erbu obce Podhorany vyrastá zlatou, perlami a rubínmi zdobený korunou obopätý kríž vľavo, 
sprevádzaný zlatým plamenným mečom so striebornou priečkou. Kríž s korunou symbolizuje sv. 
Helenu a plamenný meč symbolizuje sv. Michala.  

 
 

pečať obce 

  
  

 
Pečať obce Podhorany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC 
PODHORANY. Pečať má priemer 35mm. 
 
3. Základná charakteristika obce Podhorany 
  
3.1 Geografické údaje 
 
Geografická poloha obce: okres Nitra, mikroregión Zobor 
Obec Podhorany leží v severnej časti okresu Nitra, 15 km od okresného mesta. Hraničí s katastrami obcí 
Nitra, Dražovce, Štitáre, Lefantovce, Výčapy – Opatovce, Jelšovce, Ľudovítová a Žirany. Obec leží na 
komunikačnej osi Nitra  - Bošany  - Partizánske, na ktorú nadväzuje komunikácia na časti obce Sokolníky 
a Mechenice. Súbežne s obecnou komunikáciou pretekajú obcou potok Hunták a Sokolnícky potok. 
Okrajovou časťou obce Mechenice prechádza železničná trať Kozárovce – Leopoldov. 
Územie obce sa nachádza v severnej časti nitrianskej sprašovej pahorkatiny pod kopcami Zobor a Žibrica v 
nadmorskej výške od 161 až po 616 metrov nad morom. Po obvode intravilánu sa nachádza kvalitný pôdny 
fond.  
Územie obce Podhorany tvoria dve katastrálne územia a to Mechenice a Sokolníky s celkovou výmerou 
1770,7 ha. V zastúpení katastrov na celkovej výmere predstavujú Mechenice cca tri štvrtiny výmery 
a Sokolníky cca jednu štvrtinu z celkovej výmery obce. 
Obec má charakter dvoch centier s pôvodnou zástavbou a čiastočne oddelenou poľnohospodárskou 
a rozvíjajúcou sa malopriemyselnou zónou. Severovýchodne od časti obce Mechenice je farma Mechenice. 
Zastavané územie začína v obci Sokolníky – Košov most a severnou stranou prechádza na Rákosové lúky 
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a Malé diely do časti Mechenice, kde sa Za záhradami cez Bartošovu studňu a Hôrku, Tichú cestu a Čentov 
kút vchádza znovu do Sokolníkov. Územie pre zástavbu sa rozširuje: 
- o zastavané územie vo východnej časti územia (Zástava, Rákosové lúky, Za záhradami),  
- o výhľadovú obecnú zónu v západnej časti (Bachorez), 
- o ekologické rekreačné bývanie v časti Pešinka, 
- o novo navrhované časti malého priemyselného areálu 
- o zástavbu rodinných domov v časti Sokolníky. 
 
3.2 Demografické údaje 

Národnostná štruktúra:  Slováci, Maďari, Srb 
Náboženské zloženie:  rím. katolíci 
Produktívna zamestnanosť:   98,2  % 
Počet obyvateľov obce k 31.12.2016:  1116 z toho muži 562, ženy 554 

 Prehľad počtu obyvateľov v obci  
 

Tabuľka č.1 

ROK 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 1398 1383 1387 1394 1397 1399 1400 1392 1403 1066 1054 1064 
ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
 1079 1071 1073 1093 1095 1097 1110 1112 1113 1103 1116  
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Počet obyvateľov

 
Počet obyvateľov v roku 2003 poklesol z dôvodu odlúčenia sa obce Bádice na základe referenda.   
 

Demografická štruktúra obyvateľov obce v roku 2016 
 

Tabuľka č. 2 

predproduktívne 
obyvateľstvo 

produktívne 
obyvateľstvo 

poproduktívne 
obyvateľstvo 

spolu 

počet počet počet  
Muži              87 371 104 562 
Ženy              73 333 148 554 

Spolu             160 704 252 1116 

 

3.3   Národnostné a náboženské zloženie obyvateľov 
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov domov a bytov z roku 2011, národnostná štruktúra obyvateľstva obce 
je homogénna. V obci žije 94,81% obyvateľstva slovenskej národnosti. Viac ako 86,74% sa hlási 
k rímskokatolíckemu náboženstvu.  
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3.4  Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva  
 
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov domov a bytov z roku 2011 a podľa odhadu je zloženie podľa 
vzdelanostnej úrovne nasledovné: 

 

Tabuľka č.3 Vzdelanostná  úroveň obyvateľstva 
 

Najvyšší stupeň ukončeného vzdelania počet obyvateľov 
Základné vzdelanie 153 
Učňovské  (bez maturity) 229 
Stredné odborné  (bez maturity) 58 
Úplné  stredné učňovské  (s maturitou) 52 
Úplné  stredné odborné  (s maturitou) 239 
Úplné  stredné všeobecné 22 
Vyššie odborné vzdelanie 21 
Vysokoškolské bakalárske 28 
Vysokoškolské magist., inž., doktorské 109 
Vysokoškolské doktorandské 7 
Ostatní bez udania školského vzdelania 163 
Nezistené 35 

Úhrn podľa sčítania obyv. 2011 + odhad 1116 

    
        Tabuľka č. 4  Domový a bytový fond obce 
 

počet domy bytové 
domy 

byty v nich byty spolu 

Obývané domy spolu 411 0 0 0 
 
Počet evidovaných nezamestnaných za posledných 10 rokov v obci Podhorany 
z celkového počtu 
 

Rok počet 
obyvateľov 

evidovaní nezamestnaní                
(EN) 

podiel ( EN)   v % 

2007 1076 31 2,89 
2008 1073 27 2,89 
2009 1095 45 4,11 
2010 1095 46 4,20 
2011 1097 48 4,37 
2012 1110 33 2,97 
2013 1112 22 1,98 
2014 1113 20 1,80 
2015 1103 20 1,81 
2016 1116 11 0,09 

 
3.5 Občianska infraštruktúra 
 
           Obec má čiastočne vybudovanú sieť občianskej infraštruktúry v tejto skladbe:  Obecný úrad so 
zasadačkou, kultúrny dom Mechenice /dočasne nefunkčný/, kultúrny dom  Sokolníky, Základná škola, 
Materská škola, dva domy smútku s cintorínom, malá a veľká spoločenská miestnosť Mechenice, 
multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy. Chýba telocvičňa pre žiakov školy.  K občianskej 
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vybavenosti, ktorá poskytuje služby pre občanov patria : poštový úrad, predajňa potravinárskeho tovaru, dve 
pohostinstvá. 
 
3.6 Technická infraštruktúra 
 
 Zásobovanie obce pitnou vodou je riešené z vodného zdroja HG XII, odkiaľ je voda výtlačným 
potrubím v dĺžke 684 m dopravovaná do vodojemu Bahorec  2x 250m³ a z vodojemu cez jestvujúcu 
vodovodnú sieť k spotrebiteľom. Výdatnosť vodného zdroja je 60 l/s. 
 V obci je vybudovaná splašková kanalizačná sieť. Obec je napojená  na tlakovú kanalizačnú sieť 
s odvedením a čistením splaškových odpadových vôd do spoločnej prečerpávacej stanice odpadových vôd 
vo Výčapoch – Opatovciach a následne do ČOV Nitra. Celková dĺžka tlakového kanalizačného zberača po 
dobudovaní je 7 380 m.  
 Obec Podhorany je plynofikovaná. Zemný plyn je dodávaný z medzištátneho VVTL plynovodu DN 
700, PN 63, ktorý prechádza severne od obce Podhorany v smere Zlaté Moravce – Hlohovec. Plynovodná 
sieť pozostáva z vysokotlakovej vetvy, strednotlakovej vetvy a regulačnej stanice plynu. 
 Sídelný útvar obce Podhorany je pripojený na elektrickú energiu z distribučnej rozvodnej vzdušnej 
siete VN – 22 kV cez stožiarové trafostanice TS 1 – TS 7. 
 
3.7 Dopravná infraštruktúra 
 
 Hlavnú komunikačnú kostru obce Podhorany tvorí cesta tretej triedy III / 6443. Cesta III/ 06444 
prechádza okrajom intravilánu obce v smere Dražovce – Lefantovce. Na túto cestu je napojená cesta tretej 
triedy - III/6443, ktorá prechádza oboma časťami obce až k železničnej stanici v Mecheniciach. 
 Na hlavnú komunikačnú kostru, ktorú tvoria vyššie uvedené štátne cesty tretej triedy,  je napojená 
sieť miestnych komunikácií. Sú z hľadiska funkčného zatriedenia zaradené ako miestne obslužné cesty. 
V obci nie sú vybudované žiadne chodníky. Autobusová doprava je zabezpečená tromi linkami SAD Nitra. 
Cez obec prechádza železničná trať regionálneho významu v smere Kozárovce – Leopoldov, tohto času 
zrušená. 

3.8 História obce   
  
           Archeologické prieskumy a výskumy priniesli viaceré dôkazy o tom, že na dnešnom území Podhorian 
sa už pred rokom 1113 nachádzalo niekoľko menších slovanských osád. Podrobnejšie sa ich podarilo 
zachytiť hlavne v Sokolníkoch, kde sa v polohe Hríb našlo sídlisko z 11. – 12. storočia. Predpokladá sa, že 
podobná osada bola aj na území dnešných Mecheníc. 

Zápis v listine z roku 1113 vo forme Mechina poukazuje na to, že pôvodné meno Mecheníc bolo 
Měchyňa ( zo slovanského měch = mach ) ku ktorému sa pridal sufix – ice. Až neskorším pomaďarčením 
obyvateľov obce sa jej názov nezmenil na Mechynice, ale na Menyhe. Sokolníky majú  najstarší zápis ich 
mena – ako Solocus v r. 1113. Na starom cintoríne v Sokolníkoch sú zvyšky zaniknutého kostola sv. Michala 
z 11. storočia, t.č. NKP ÚZPF č.1523/O.  NKP skúmali prom. historici A. Habovštiak, Točík, Bialeková, 
Beňadik v rokoch 1961 až 1965. Pre nedostatok financií boli archeologické práce zastavené. V roku 2009 sa 
archeologické práce obnovili s dohľadom KPÚ Nitra. 

V roku 1111 a 1113 nechal vtedajší uhorský kráľ Koloman napísať na žiadosť zoborského opáta 
Godfrída dve honosné listiny. Kráľ nimi potvrdil benediktínskemu opátstvu sídliacemu na Zobore rozsah 
jeho majetkov. Z nich sa dozvedáme, že Sokolníky aj Mechenice patrili v tej dobe k majetku opátstva. 
Pretože sa Sokolníky aj Mechenice označujú termínom „villa“, museli byť v tejto dobe už konsolidovanými 
sídliskovými jednotkami. Ich obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. Časť z nich popritom asi 
vykonávala aj niektoré miestne remeslá (hrnčiarstvo, kováčstvo). Dokedy patrili Sokolníky a Mechenice 
k majetkom zoborského opátstva presne nevieme. Ale vieme, že v roku 1275 boli Sokolníky už darované 
jobagiónovi nitrianskeho kráľovského hradu Rólandovi a od 15. storočia sú uvádzané ako majetok 
nitrianskeho biskupstva. Mechenice sa stali majetkom tohože biskupstva v roku 1409. Na konci 13. storočia 
Sokolníky patrili už Lefantovským – šľachticom z Horných a Dolných Lefantoviec. V druhej polovici 15. 
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storočia preberajú iniciatívu v správe obcí namiesto vymierajúcich Lefantovských Forgáčovci 
a Oponickí. Turci sa v oblasti dnešných Podhorian objavili až niekedy okolo roku 1570, lebo v súpise 
Turkom podriadených obcí z roku 1570 je zaznamenaná aj obec Horné Lefantovce. Či obsadili aj obce 
dnešných Podhorian s istotou nevieme, ale je to pravdepodobné. 
 Populácia dnešných Podhorian sa počas týchto nepokojných rokov zmenšila takmer o polovicu. Obce 
dnešných Podhorian mali v roku 1598 cca 500 obyvateľov avšak v roku 1601 už len 300-320. V roku 1663-
1664 bol vyhotovený ďalší súpis obcí patriacich Turkom. Sú v ňom zaznamenané aj Mechenice ( Menhel ) 
a Sokolníky ( Szalakuz ). 

V 17. storočí sa v Lefantovciach objavili dva nové rody, ktoré časom získali aj viaceré časti 
Podhorian. Boli to Bartakovičovci a Jaklinovci. Okrem spomenutých rodín  v Sokolníkoch žili od r. 
1635  Keresztúrovci a od r. 1668 aj Kochanovskí. 18. storočie prinieslo Podhoranom značný spoločenský 
rozvoj. Po reformách Márie Terézie a Jozefa II. časť poddaných mohla pracovať v manufaktúrach, 
výrobniach súkna, porcelánu, alebo v pivovaroch (jeden bol v r. 1751 aj v Sokolníkoch). 
Okolo roku 1715 žilo v Sokolníkoch a Mecheniciach okolo 200-250 ľudí. Ich hlavným zamestnaním bola 
práca v poľnohospodárstve. Časť sa zaoberala vinohradníctvom a ovocinárstvom. 

V 70. a 80. rokoch 18. storočia je písomne doložená existencia miestnej samosprávy. Každá z obcí 
mala vlastný správny aparát aj vlastnú pečať na potvrdzovanie úradných dokumentov. Vďaka relatívne 
priaznivej spoločenskej situácii na prelome 18. a 19. storočia sa pozvoľne menili aj životné podmienky 
miestnych obyvateľov. V r.1828 ich žilo v Sokolníkoch 515 a v Mecheniciach 609.  

 
3.9 Komisie v obci 
 
V obci sú zriadené  nasledujúce komisie pri obecnom  zastupiteľstve: 
 
Komisia školstva, športu a kultúry: 
predseda: Radoslav Benc 
členovia: Radoslav Benc 
                Ing. Tibor Košťál 
                Mgr. Ervín Weiss PhD. 
 
Komisia verejného poriadku, priestupková a životného prostredia:  
predseda: Pavel Kováč 
členovia: Pavel Kováč 
                Vladimír Patrovič 
                      
Komisia verejného záujmu a finančná: 
predseda: Ing. Tibor Košťál 
členovia: Radoslav Benc 
                Jozef Bódi 
                Ing. Tibor Košťál 
                Pavel Kováč 
  
Redakčná rada Podhoranského spravodaja:  Komisia školstva, športu a kultúry 
 
3.10 Inštitúcie v obci 
 
Základná škola v Podhoranoch   
Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Vozár  
Adresa:             Základná škola, Sokolníky  8, 951 46 Podhorany   
Kontakt:           tel.: 037/7785033    
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Materská škola v Podhoranoch  
Riaditeľka školy:  Helena Belicová   
Adresa:                  Sokolníky 215, 951 46 Podhorany 
Kontakt:                tel. 037/7785035 
 

 
 

Spoločný úrad 

− v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania a pozemných 
komunikácii – Spoločný obecný úrad stavebný, Nitrianske Hrnčiarovce 

− pre obce: mikroregión Zobor, Občianske združenie Žibrica 

Farský úrad, Sokolníky 150, 951 46 Podhorany 

správca farnosti:  ThLic. Štefan Rácz 

3.11 Väčšie podnikateľské subjekty v obci 
 

Pč. Názov firmy Adresa sídla Adresa prevádzky 
1 Branko, a.s. Novozámocká 184  

949 05 Nitra 
Sokolníky 243 
951 46 Podhorany 

2 Coop Jednota SD 
Nitra 

Štefánikova 54 
949 79 Nitra 

Sokolníky 64 
951 46 Podhorany 

3 PD Podhorany Mechenice 220 Mechenice 220 
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951 46 Podhorany 951 46 Podhorany 
4 Peter Slovák 

TAVERNA  Slovák 
Peter Slovák 
Sokolníky 221, 
951 46 Podhorany 

Sokolníky 43 
951 46 Podhorany 

5 Miroslav Michalka 
MITA 

Miroslav Michalka 
Sokolníky 160 
951 46 Podhorany 

Sokolníky 52 
951 46 Podhorany 

6 Peter Fülop Peter Fülop,  
Mechenice 194 
951 46 Podhorany 

Sokolníky 107,  
951 46 Podhorany 

7 Benc Ľuboš   
STOLZAT 

Ľuboš Benc 
Mechenice 93 
951 46 Podhorany 

Mechenice 93 
951 46 Podhorany 

8 IZ-Metalplast, s.r.o. Zoltán Fülöp 
Mechenice 129 
951 46 Podhorany 

Mechenice 129 
951 46 Podhorany 

9 Andrej Benďák         Andrej Benďák 
Jurkovičova 412/29 
949 11 Nitra 

Mechenice 156 
951 46 Podhorany 

10 Miroslav Mošať 
ETM sys. 

Miroslav Mošať 
Mechenice 10 
951 46 Podhorany 

Mechenice 10 
951 46 Podhorany 

11 FulTrans, s.r.o. FulTrans, s.r.o.  
Mechenice 134 
951 46 Podhorany 

Mechenice 134, 
951 46 Podhorany 

12 

 

Lívia Holková 
HOPE 

Lívia Holková 
Mechenice 170 
951 46 Podhorany 

Mechenice 170 
951 46 Podhorany 

13 VAWE, s.r.o. Južná 289/22  
949 01 Nitra 

Sokolníky 38   
95146 Podhorany 

 

Zoznam SHR k 31.12.2016 
Peter Slovák      Sokolníky 221, 951 46 Podhorany    
Zoltán Fülöp                             Mechenice 129, 951 46 Podhorany 
Jozef Košťál                              Ďumbierska 15, 949 01 Nitra,  
Roman Švec                              Sokolníky 36,  951 46  Podhorany  
Peter Lukáčik                            Topoľčianska 50/74, Nitra Dražovce 
 

4. Ekonomické údaje 

Obec je samostatný územný a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec 
je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný 
v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 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 používa návratné zdroje financovania z bankového domu a prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, 
na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj 
z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými 
osobami.  
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 Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie 
úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. 
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na 
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné 
zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa 
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej 
spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania 
majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom 
obce. 
 Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu 
kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na 
obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. 
Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 
môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky 
v prospech svojho rozpočtu. 
            Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú 
prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej 
pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 
Obec zriadila v roku 2003 spoločný obecný úrad podľa § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na 
prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, ochrany životného 
prostredia. 
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií 
vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  
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. Účtovnú závierku vo 
všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú 
osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom 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. 
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie a vykazovanie 
skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, 
o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení 
opatrenia č. MF SR, č. MF /16786/2007-31 z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto 
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce v znení opatrenia . 
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje povinnosť overenia 
individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou 
musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších doplnkov. Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom 
je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako 
celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.  Z hľadiska charakteru ich môžeme 
rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie 
účtovnej závierky. Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 
činností: inventarizáciu, kontrolu bilančnej kontinuity, kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej 
evidencie na syntetické účty, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný 
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zostatok, kontrolu účtu výsledku hospodárenia, kontrola zaúčtovania odpisov, doúčtovanie účtovných 
prípadov bežného účtovného obdobia, kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. Pri uzatváraní 
účtovných kníh obec postupuje nasledovne - zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, zisťujú sa konečné stavy 
účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, konečné zostatky ostatných súvahových účtov, 
zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. 

 
4.1 Rozpočet obce na rok 2016 
           
          Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. 
Obec v roku 2016 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2015  uznesením č. 54/11/2015. 
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:  

- prvá  zmena  schválená dňa 29.02.2016 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004 – RO č.1/2016 
- druhá zmena schválená dňa 10.06.2016 uznesením č. 16/3/2016 – RO č.2/2016 
- tretia zmena  schválená dňa 21.06.2016 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004 – RO č.3/2016 
- štvrtá zmena  schválená dňa 26.08.2016 uznesením č. 20/4/2016 – RO č.4/2016 
- piata zmena  schválená dňa 20.10.2016 uznesením č. 28/5/2016 – RO č.5/2016 
- šiesta zmena  schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 40/7/2016 – RO č.6/2016. 

 
                                  Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých € 
 

 Schválený 
     rozpočet      
         2016 

Upravený 
rozpočet  

2016  

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Príjmy celkom 1007435,00 942803,00 924573,56 
z toho :    
Bežné príjmy 674455,00 633417,00 650188,41 
Kapitálové príjmy 272980,00 151868,00 151867,55 
Finančné príjmy 60000,00 157518,00 122517,60 
Príjmy RO s právnou subjektivit. 0,00 0,00 0,00 
Výdavky celkom 1007435,00 942803,00 920457,31 
z toho :    
Bežné výdavky 392086,00 310025,00 274413,76 
Kapitálové výdavky 356283,00 323360,00 322272,70 
Finančné výdavky 21470,00 21470,00 21469,80 
Výdavky RO s právnou subjekt. 237596,00 287948,00 302301,05 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 4116,25 

 
4.2 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom 
bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný (stav bankového účtu) Suma v € 

ZS k 1.1.2016  23733,56       
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Prírastky - z prebytku hospodárenia 3715,34 

               - ostatné prírastky - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :  27000,00    

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2016 448,90 

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v €  

ZS k 1.1.2016 795,31 € 

Prírastky - povinný prídel  1054,93 € 

Úbytky – úhrada spolufinancovania stravného                            625,42 € 

KZ k 31.12.2016 1224,82 € 

 
Účet sociálneho fondu sa vedie na účte 472. Nevedie sa na samostatnom bankovom účte. 
 
4.3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v celých €  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Majetok spolu 1656495,09 1789306,33 

Neobežný majetok spolu 1432169,83 1675404,60 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1243086,40 1486321,17 

Dlhodobý finančný majetok 189083,43 189083,43 

Obežný majetok spolu 221740,05 111134,86 

z toho :   

Zásoby 1129,62 538,01 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  6089,72 5178,94 

Finančné účty  214520,71 104617,91 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 800 

Časové rozlíšenie  2585,21 2766,87 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1656495,09 1789306,33 

Vlastné imanie  1177473,49 1213070,26 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1177473,49 1213070,26 

Záväzky 151268,82 101663,32 

z toho :   

Rezervy  1000,00 1000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 38417,60 53,20 

Dlhodobé záväzky 1198,23 1719,29 

Krátkodobé záväzky 35614,63 45322,27 

Bankové úvery a výpomoci 75038,36 53568,56 

Časové rozlíšenie 327752,78 474572,75 

 
4.4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

 
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám 53568,56 € (úver) 
- voči dodávateľom 2029,09 € (dodávateľské faktúry 2016 splatné v roku 2017) 
- voči štátnemu rozpočtu 53,20 € (nevyčerpané dotácie z roku 2016, čerpanie v roku 2017) 
- voči zamestnancom 7542,27 € (mzdy 12/2016 so splatnosťou v januári 2017) 
- voči orgánom sociálneho a zdrav. zabezpečenia 4896,46 € (odvody 12/2016 so splatnosťou v januári 

2017) 
- voči daňovému úradu 1065,13 € (daň 12/2016 so splatnosťou v januári 2017) 
- záväzky zo sociálneho fondu 1224,82 € 
- krátkodobé rezervy na audit 1000 €. 

      Spolu: 71379,53 € 
 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto pohľadávky: 
- pohľadávky stočné 3238,15 € ( vrátane fakturácie za 10-12/2016 splatnej v roku 2017) 
- pohľadávky prenájom 108,46 € (za obdobie 4.IV.2016 splatné v 1/2017) 
- daňové pohľadávky z dane z nehnuteľnosti, KO, dane za ubytovanie 1575,33 € (väčšina 

vymožiteľných daňových nedoplatkov je v exekučnom konaní) 
Spolu: 4921,94 € 

 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné 
zdroje financovania, len ak: 
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a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 
Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:  
- bežné príjmy rozpočtované vykázané 601027,22 EUR 

- z toho 60 % 360616,33 EUR 
- z toho 25 % 150256,81 EUR 

 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 
- zostatok istiny z bankových úverov  53568,56 EUR 
 
SPOLU celková suma dlhu obce  53568,56 EUR 
 

Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2015 

§ 17 ods.6 písm. a) 

53568,56 601027,22 8,91% 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2016 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2015 

§ 17 ods.6 písm. b) 

21470,00 601027,22 3,57% 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
4.5 Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 
4.6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 
Obec neposkytla záruky. 
 
4.7. Podnikateľská činnosť   
 
Obec nepodniká.  
 
 
 
 
 
 
V Podhoranoch, dňa 20.6.2016                                                          v.r. 
Vypracovala: Ing. Nina Jarošová                                        Mgr. Magdaléna Bogyová 
        starostka obce Podhorany 


