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1. Úvodné slovo starostu
Obecný úrad Zemiansky Vrbovok je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a
starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Obec rozhoduje samostatne a
všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku obce, ako aj všetky ostatné záležitosti
týkajúce sa samosprávnej pôsobnosti upravuje osobitný zákon.
Obec pri výkone samosprávy vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s
finančným majetkom, svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Nakoľko som vo funkcii starostu obce Zemiansky Vrbovok od novembra 2021 snažil
som sa najmä pokračovať v zabezpečení plynulého chodu obce a byť nápomocný občanom
v riešení ich požiadaviek.

Erik Mäsiar
starosta obce
Zemiansky Vrbovok
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2. Identifikačné údaje obce
OBEC ZEMIANSKY VRBOVOK

Názov:
Sídlo:

Zemiansky Vrbovok 31, 962 41 Bzovík

Okres:

Krupina

IČO:

00648825

DIČ:

2021120409

Dátum zriadenia

06. 12. 1990

Spôsob zriadenia

Zriadenie zo zákona

tel./fax

0918 495 082

e-mail

obeczemianskyvrbovok@gmail.com

web

www.zemianskyvrbovok.sk

Organizácie bez právnej subjektivity
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„o obecnom zradení“) je najvyšším výkonným orgánom obce starosta. V máji 2021 sa mandátu
starostky obce vzdala RNDr. Jana Budinská Horečná, ktorá bola starostkou od roku 2018.
Starostom obce Zemiansky Vrbovok sa po nových voľbách do orgánov samosprávy, ktoré sa
konali dňa 23. októbra 2021 stal Erik Mäsiar.
Starostami od roku 1990 boli: Ján Slúka, Mária Petrovičová, Jozef Hollý, RNDr. Jana Budinská
Horečná, Erik Mäsiar.
Po nových voľbách do orgánov samosprávy obcí sa stali poslancami obecného
zastupiteľstva: Anna Alemanová, Miriam Kučeráková, Mgr. Anna Kohútová, Katarína Psotková,
Anton Psotka. Zástupcom starostu obce sa stala Mgr. Anna Kohútová.
Obec Zemiansky Vrbovok nemala v roku 2021 zriadené žiadne komisie pri obecnom
zastupiteľstve.
Hlavnou kontrolórkou obce bola od roku 2016 Anna Weissová, ktorá sa funkcie vzdala
v máji 2021. V nových voľbách na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra bol zvolený Ing. Ján
Macko. V obci dlhoročne pracovala hospodárka obce Martina Alemanová, ktorá v máji 2021 na
vlastnú žiadosť s obcou rozviazala pracovný pomer. Od júla 2021 sa hospodárkou obce stala
Mgr. Andrea Vilhanová.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Hlavným poslaním obce Zemiansky Vrbovok je využitím jej potenciálu vytvoriť
príťažlivú a zaujímavú obec prioritne zameriavajúcu sa na starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby svojich obyvateľov.
Strategickým cieľom obce je zabezpečiť ekonomický rozvoj obce, primeranú kvalitu
života, s bohatou ponukou možností trávenia voľného času a so zdravým životným prostredím.
Vybudovanie obce stabilnej, zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou,
s potrebnou technickou a sociálnou infraštruktúrou, so zdravým životným prostredím, s novými
možnosťami pre rozvoj podnikania, vznik pracovných príležitostí, s priaznivými podmienkami
pre materiálne a duchovne bohatý život je hlavnou víziou obce Zemiansky Vrbovok.
Hlavná činnosť obce Zemiansky Vrbovok (činnosť, na ktorú je zriadená) z ktorej
vyplývajú aj jej poslania, vízie a ciele je definované v § 4 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

5. Základná charakteristika obce Zemiansky Vrbovok
Podľa § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov je
obec „samostatný 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“.
5. 1 Geografické údaje
Územie obce Zemiansky Vrbovok je územný
celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, a to
katastrálne územie Zemiansky Vrbovok.
Zemiansky Vrbovok je obec, ležiaca v
historickom regióne Hont, v južnej časti
Banskobystrického kraja, v okrese Krupina, na
Krupinskej planine. Obec leží medzi medzi
obcami Jalšovík, Kozí Vrbovok, Dolné a Horné
Mladonice. Chotár má pahorkatinný ráz, cez
obec tečie potok Vrbovok a Trpínec, patrí k
povodiu rieky Ipeľ. Najnižším bodom obce je kóta Kozí vrch 433 m n.m. a najvyšší bod je Horná
Dúbrava 529 m n. m. Zemiansky Vrbovok má rozlohu 840 ha, tvoria ho časti Veľká Lúka,
Jombíkov laz, Doliny, Sad na Novinkách, Palova roveň, Dúbrava, Horné Prielohy, Viničky.
5. 2 Demografické údaje
Obec Zemiansky Vrbovok patrí do kategórie malých obcí. V roku 2021 bola priemerná
hustota obyvateľov 9,63 obyvateľa na km2. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky za
4
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rok 2021 mala obec Zemiansky Vrbovok 81 obyvateľov trvalo bývajúcich v obci. V sledovanom
období bol zaznamenaný klesajúci počet obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov žije priamo
v obci 73 % a zostávajúcich 27 % žijú na lazoch – Viničky a Dúbrava
Roky
Stav
Muži
Ženy
Hustota obyvateľstva

2017
89
40
49
11,12

2018
86
39
47
10,41

2019
84
39
45
10,11

2020
80
38
42
9,76

2021
81
40
41
9,46

Zdroj: Databáza Datacube

Podľa demografického vývoja obce možno zistiť charakteristiku obecnej komunity.
Vývoj počtu obyvateľov v obci Zemiansky Vrbovok je výsledkom populačnej dynamiky pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie. Počet obyvateľov v obci Zemiansky Vrbovok sa podľa údajov
štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie od roku 2017 - 2021 vyvíjal nasledovne:
Roky
Počet obyvateľov k 1. 1.

Živonarodení
Zomretí
Prirodzený prírastok
Prisťahovaní
Vysťahovaní
Migračné saldo
Celkový prírastok
Počet obyvateľov k 31. 12.

2017

2018

2019

2020

2021

98
0
4
-4
0
5
-5
-9
89

89
0
4
-4
2
1
1
-3
86

86
0
2
-2
1
1
0
-2
84

84
0
3
-3
0
1
-1
-4
80

80
0
0
0
4
1
3
3
81

Zdroj: Databáza datacube

V súčasnosti v obci žijú prevažne starší obyvatelia, mladší odišli alebo odchádzajú do
miest za prácou a staré usadlosti sú využívané na rekreačné účely.
5. 3 Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva
Obec Zemiansky Vrbovok je národnostne jednoliata, väčšina
občanov má slovenskú národnosť.
V obci má dominantné zastúpenie Evanjelická cirkev
augsburského vyznania, ktorá má v obci dlhoročnú duchovnú tradíciu,
ďalej je to rímskokatolícka cirkev. Nachádza sa tu evanjelický kostol,
jednoloďová neoklasicistická stavba s polkruhovo ukončeným
presbytériom a predstavanou vežou z roku 1923. Kostol je situovaný vo
svahu, južne od dediny. Fasády sú hladké, okná kostola sú polkruhovo
ukončené. Interiér kostola je plochostropý. Autorom oltárneho obrazu
Ježiš Kristus z roku 1923 je Ľ. Schramek. Náboženstvo má priamy vplyv
na každodenný život v obci vo všetkých jej oblastiach.
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5. 4 Symboly obce
Erb má túto podobu: v červenom štíte zo zelenej trávnatej pažite vyrastajúca zlatá vŕba,
sprevádzaná hore po bokoch dvoma zlatými striebrokrídlymi včelami – to všetko prevýšené v
hlave štítu položenou striebornou šabľou so zlatou rukoväťou. Znamenie je vložené do dolu
zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.
V pečatidle obce z 18. storočia je v dolnej polovici pečatného poľa vyrytý kolmo
postavený kosák, vedľa neho sú nad seba vodorovne položené čerieslo a lemeš, ďalej je opäť
kolmo postevený hriadeľ pluhu, tu veľmi krátky. V hornej polovici pečatného poľa je v dvoch
riadkoch vyrytý názov obce: KORPAS WARPOK. Odtlačky tohto pečatidla sa našli v
dokumentoch z rokov 1866-1868. Súčasná pečať obce Zemiansky Vrbovok je okrúhla,
uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ZEMIANSKY VRBOVOK. Pečať má
priemer 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s
obecnými symbolmi.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov zeleného, červeného, žltého,
bieleho, červeného, bieleho, žltého, červeného a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a
ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov
na vlajke je daná farbami obecného erbu.
Erb
Vlajka
Pečať

5. 5 História obce
Obec Zemiansky Vrbovok bola v minulosti spolu s Čabradským a Kozím Vrbovkom
súčasťou jednej obce Otrubný Vrbovok.
Jej pôvod je spojený s tatárskym vpádom, keď museli obyvatelia ujsť do hôr, kde potom
pri prameni založili osadu. Občanov podľa dohadu došikoval do osady občan menom Cesnak, za
čo mu bol od kráľa udelený titul (uvedený do zemianskeho stavu) a názov dediny sa zmenil na
Zemiansky Vrbovok. Meno Cesnak bolo rozšírené a dlhodobo sa zachovávalo. Osadu postihlo
množstvo katastrof – v r. 1735 cholera, r. 1850 zhorela dolná časť dediny, r. 1894 ostatná časť
dediny, r. 1919 pribudla choroba šarlach. Posledný oheň bol v roku 1911, kedy zhoreli tri domy.
Umiestnenie obce – medzi kopcami, potvrdzujú aj názvy honov, ktoré sa zachovali až
dodnes – Starý háj, Veľký háj, Za Rubaniskom a iné. Pri vyvážaní kameňa v roku 1936 bol v
hone zvanom Matušovská nájdený poklad strieborných peňazí, tiež strieborných úlomkov, ktoré
sa neskôr stratili. Niektoré sú zachované v múzeu Turčianskom svätom Martine pod názvom
Zemiansko-Vrbovský poklad, alebo poklad Byzantského kupca, pochádzajúceho z 19. storočia.
V 20. rokoch 19. storočia bola v obci zriadená cirkevná škola, kde sa v roku 1936 učilo
42 žiakov. V tom období v obci žilo 280 obyvateľov. Škola bola neskôr zatvorená pre nedostatok
žiakov. Počet obyvateľov klesal z dôvodu odchodu za prácou do blízkych miest.
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Veľa škody taktiež zapríčinila II. svetová vojna, počas ktorej bola dedina sedem týždňov
vo frontovej línii. Nemci prišli do dediny 10.12.1944 a oslobodená bola 22.2.1945 rumunskými
vojakmi. Následky boli hrozné, polovica dediny bola vypálená a domy poškodené. Po skončení
vojny sa všetci občania zapojili do opravy domov, ktoré sa im podarilo za pár rokov opraviť a
tak obnoviť život v obci. V súčasnosti sa dianie v obci uberá iným smerom, v obci žijú prevažne
starší občania, mladí odišli alebo odchádzajú do miest za prácou a veľa domov je opustených a
využívaných na rekreačné účely.
5. 6 Významné osobnosti v obci
Významným rodákom bol publicista a pedagóg, básnik, evanjelický kňaz Ondrej Plachý
(1755-1810). Narodil sa v zemianskej rodine v Zemianskom Vrbovku. Ondrej Plachý všestranne
zasiahol do literárneho a kultúrneho života a patrí medzi popredných predstaviteľov prvej fázy
osvietenstva. V obci Zemiansky Vrbovok na budove evanjelického kostola má umiestnenú
pamätnú tabuľu.
5. 7 Pamiatky v obci
Poklad zo Zemianskeho Vrbovku, známy aj ako poklad
byzantského kovotepca alebo byzantského kupca, patrí k najunikátnejším a
k najcennejším archeologickým nálezom z územia Slovenska. Dňa 7. mája
v roku 1937 ho pri úprave svahu, v hĺbke asi 30 cm našiel so svojimi
pomocníkmi roľník Ján Štimel. Poklad tvorí niekoľko desiatok
strieborných šperkov, mincí, nádob a rôznych poškodených predmetov
(zlomkov), ktoré mohli poslúžiť len ako surovina pre remeselníka. Je pravdepodobné, že tieto
zlomky plánovali roztaviť a z kovu vyrobiť nové cennejšie predmety.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
Právomoci, kompetencie samosprávy podrobne ustanovuje zákon SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zradení: „ obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba“.
Avšak podľa § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení: „na obec možno zákonom
preniesť aj niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a
efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne
prostriedky“.
Niektoré úlohy, ktoré patria do samosprávnej pôsobnosti (originálne kompetencie), ako aj
administratívne úlohy, ktoré obec Zemiansky Vrbovok plní v rámci preneseného výkonu štátnej
správy sú predmetom činnosti spoločného obecného úradu v Krupine, ktorý si zriadili mestá
a obce okresu Krupina. Spoločná obecná úradovňa v Krupine v záujme kvalitného, odborného,
racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na
7

Individuálna výročná správa obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021

obce zabezpečuje vykonávanie kompetencií na úseku územného plánovania a stavebného
poriadku, ochrany prírody a krajiny, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, štátnej vodnej
správy, ochrany ovzdušia, ochrany pred povodňami. Taktiež zabezpečuje výkon originálnych
pôsobností obcí na úseku sociálnych vecí a zabezpečovania procesu verejného obstarávania.
Obec Zemiansky Vrbovok výkon svojich originálnych kompetencií financuje hlavne
prostredníctvom daňových príjmov, ktorými sa v tomto prípade rozumie daň z príjmov platenej
fyzickými osobami, tzv. podielová daň a miestne dane a poplatky. Na výkon prenesených
kompetencií štátnej správy obce Zemiansky Vrbovok prijíma dotácie prostredníctvom kapitoly
štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na
obec.
6. 1 Výchova a vzdelávanie v obci
Žiadne výchovno-vzdelávacie zariadenie sa v obci Zemiansky Vrbovok nenachádza.
Predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí z obce zabezpečuje najmä materská škola v Bzovíku.
Deti s povinnou školskou dochádzkou navštevujú prevažne Základnú školu v Bzovíku.
V meste Krupina sa taktiež nachádza Základná umelecká škola. Najbližšie stredné školy, ktoré
môžu navštevovať žiaci a študenti zo Zemianskeho Vrbovku sú taktiež v meste Krupina.
Deti, mládež a rodičia môžu navštevovať výchovno-vzdelávacie zariadenie DOMČEK centrum voľného času, ktoré ponúka výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na mimoškolské
voľnočasové aktivity.
Do budúcnosti je vo sfére rozvoja výchovy a vzdelávania v obci Zemiansky Vrbovok
nutné zamerať sa aj na efektívne trávenie voľného času jej obyvateľov a mimoškolské aktivity
detí. Ide o vytváranie lepších podmienok, či už priestorových, napr. vybudovanie
multifunkčného detského ihriska alebo o rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít.
6. 2 Kultúrne a športové aktivity v obci
Kultúrna aktivita v obci Zemiansky Vrbovok má vidiecky charakter. Na organizácií
spoločenského života sa podieľa aj obecná samospráva poskytovaním priestorov pre jednotlivé
podujatia, a taktiež spolupodieľaním sa na organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
Kultúrne a športové aktivity v obci boli v roku 2021 ovplyvnené šírením ochorenia
COVID-19. Podujatia kultúrnej, športovej, spoločenskej či inej povahy museli byť zrušené.
Občania mohli využívať kultúrne podujatia aj v priľahlých obciach, prípadne v okresnom
meste Krupina.
V obci sa nachádza verejná knižnica.
V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorého cieľom je
vychovávať a pripravovať obyvateľstvo k ochrane pred požiarmi,
živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
Obec Zemiansky Vrbovok v roku 2021 ukončila projekt
„Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci“. Projekt bol realizovaný
prostredníctvom nenávratného finančného príspevku od
Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020.
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6. 3 Zdravotná a sociálna starostlivosť
Základná zdravotná starostlivosť občanov je poskytovaná v zdravotníckom zariadení
v Bzovíku, v ktorom sa nachádza obvodný lekár pre dospelých.
Ďalšia odborná a zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v meste Krupine. V Krupine
sú zdravotnícke služby poskytované prostredníctvom siete zdravotníckych zariadení, ktoré
dostatočne zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov regiónu. Nepriaznivá situácia je
v zlom technickom stave niektorých budov a nedostatočnom vybavení prístrojovou technikou.
V meste Krupina sa nachádza 1 nemocnica, 3 lekárne, 6 ambulancií praktického lekára
a 15 ambulancií lekára špecialistu.
Starostlivosť o starších občanov obec rieši cez Spoločnú úradovňu v Krupine formou
poskytovania opatrovateľskej služby.
6. 4 Domový a bytový fond
Domový a bytový fond obce ovplyvňujú priamo demografický vývoj obce. Kvalita bývania
pôsobí ako základný faktor aj pre rozvoj obce a spolu s infraštruktúrou napĺňa obytnú funkciu
obce. Keďže počet obyvateľov klesá aj z dôvodu nedostatku možností bývania, je v záujme obce
udržať v nej mladé rodiny formou vytvárania podmienok v oblasti bytovej a občianskej
vybavenosti.
V obci je nasledovný stav bytového fondu cca 64 rodinných domov, z toho je cca 36 trvale
obývaných. Všetky obývané bytové jednotky sú súkromnom vlastníctve fyzických osôb.
Priemerný vek bytového fondu je 80 rokov, čo je v porovnaní s ukazovateľmi okresného mesta
Krupina a za celé územie SR veľmi nepriaznivé.
Prioritou obce Zemiansky Vrbovok je oprava povrchu vozoviek, ktoré sú dôležitými
faktormi pre rozvoj bytovej a podnikateľskej výstavby. Výstavba a rekonštrukcia bytového
fondu obce, pomoc a poskytovanie podmienok pre výstavbu domov predovšetkým mladým
rodinám je ďalším dlhodobým cieľom obce Zemiansky Vrbovok.
Obec zabezpečuje pitnú vodu pre domácnosti obyvateľov obce a v lazníckych osád Viničky a
Dúbrava z vlastných studní. Vzhľadom k jej súčasnému technickému stavu uvažujeme s
kompletnou rekonštrukciou vodovodného potrubia obce.
Obec nemá vybudovanú kanalizáciu. V súčasnosti je odvádzanie odpadových vôd riešené
väčšinou vybudovanými septikmi.
Prevádzkovateľom elektrickej siete v obci je Stredoslovenská energetika, a. s.. Elektrické
siete sú vybudované predovšetkým pozdĺž miestnych komunikácií na celom území obce. Sú
umiestnené vzdušným vedením na betónových stĺpoch.
Obec nie je v súčasnosti plynofikovaná. O zavedení plynofikácie obec v blízkej budúcnosti
neuvažuje.
Na zákonnosť postupov pri realizácií stavebných činností dohliada predovšetkým
stavebný úrad v rámci Spoločnej obecnej úradovni v Krupine.
Obec Zemiansky Vrbovok v rámci referátu ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený
výkon štátnej správy v zmysle zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. V obci Zemiansky Vrbovok sa nenachádza
matričný úrad. Matričnú činnosť vykonáva pre obce Zemiansky Vrbovok susedná obec Bzovík.
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6. 5 Dopravné siete a dopravné systémy
Dopravný systém obce je považovaný za jeden z najpálčivejších problémov, pretože roky
už nie je zabezpečené žiadne dopravné spojenie obce. Občania využívajú dopravné spojenie obce
Dolné Mladonice alebo Horné Mladonice, ktoré sú vzdialené cca 3,5 km.
Jedným z dôvodov je aj nevyhovujúci až nezjazdný stav miestnych komunikácií. Preto
hlavným zámerom obce je získanie finančných prostriedkov, ktoré by smerovali k rekonštrukcie
miestnych komunikácií, čím by sa obce priblížila k zavedeniu dopravného systému v obci. Iným
dôvodom je stále klesajúca tendencia počtu obyvateľstva zostávajúcich v obci. Ekonomicky
aktívni ľudia odchádzajú za prácou ďaleko od domovov, ktorá v regióne chýba. V zimných
mesiacoch údržbu ciest zabezpečuje na základe zmluvy Roľnícke družstvo Bzovík so svojou
technikou. Zimná údržba je financovaná z rozpočtu obce.
6. 6 Ekonomický rozvoj
Na ekonomickom rozvoji obce sa podieľajú viaceré podnikateľské subjekty pôsobiace na
jej území. Podieľajú sa na vytváraní hrubého domáceho produktu, vytvárajú v regióne určitú
úroveň zamestnanosti a tiež prispievajú k rozvoju obce prostredníctvom daňových platieb do
obecnej pokladnice.
Obecná samospráva sa podieľa na ekonomickom rozvoji vytváraním podmienok pre
podnikanie, predovšetkým prostredníctvom prenájmu obecného majetku, poskytovania
pozemkov a pod. Dôležitými faktormi pre ekonomický rozvoj obce sú taktiež podmienky pre
rozvoj podnikania v obci a podnikateľské aktivity súkromného sektoru. Súkromné podnikanie
v obci sa sústreďuje predovšetkým do oblastí obchodu, remeselníckych služieb,
poľnohospodárskej výroby, drevovýroby a drobných služieb pre obyvateľstvo. V roku 2021 boli
v obci celkom vedené 4 právnické subjekty.
6. 7 Nezamestnanosť
K 31. 12. 2021 v obci Zemiansky Vrbovok žilo 81 obyvateľov, z toho bolo 72 ekonomicky
aktívnych ( obyvateľstvo vo veku od 15 do 89 rokov), čo je 88,88 %. Z ekonomického hľadiska
má pre ďalší rozvoj obce najväčší význam práve ekonomicky aktívna zložka obyvateľstva.
Celkovú situáciu v ekonomickej aktivite obyvateľstva obce dokresľuje i stav
nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti dosahuje k roku 2011 hodnotu 6,94%, tzn. podiel počtu
uchádzačov o zamestnanie k počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov vyjadrený v percentách.68
Rok

2020
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Počet nezamestnaných
Muži
Ženy
Registrovaná miera nezamestnanosti v %

2021
68

72

4
3
1
5,88

5
2
3
6,94

Zdroj: UPSVR

Obec Zemiansky Vrbovok sa snaží ponúknuť prácu nezamestnaným občanom
prostredníctvom malých obecných služieb s cieľom, aby obdobie, kedy nemôžu nájsť uplatnenie
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Individuálna výročná správa obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021

na otvorenom trhu práce ani na podporovanom trhu práce využili na udržiavanie svojich
doterajších zručností a pracovných návykov. Z tohto dôvodu obec úzko spolupracuje s úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež sa snaží hľadať možnosti ako vytvoriť čo najviac
podporovaných pracovných miest.

7. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Zemiansky Vrbovok v roku
2021 bol rozpočet obce na rok 2021. Obec Zemiansky Vrbovok v roku 2021 zostavila
rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2020
z dňa 09. 12. 2020.
Zmeny rozpočtu:
prvá zmena schválená dňa 16.03.2021 uznesením č. 01/2021
druhá zmena schválená dňa 26.05.2021 uznesením č. 15/2021
tretia zmena schválená dňa 12.07.2021 znesením č. 21/2021
štvrtá zmena schválená dňa 30.07.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 04/2021
piata zmena schválená dňa 30.08.2021 uznesením č. 36/2021
šiesta zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 50/2021
Rozpočet obce k 31. 12. 2021 v celých €
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
rozpočtu

Plnenie v %
schválený

Plnenie v %
upravený

194 764,00

199 350,22

193 839,56

99,53

97,24

40 552,00

45 137,42

42 826,76

105,61

94,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

154 212,80

154 212,80

151 012,80

97,92

97,92

Výdavky celkom

194 764,00

199 350,22

192 792,95

98,99

96,71

Bežné výdavky

37 542,00

41 820,42

41 153,95

109,62

98,41

Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

157 222,80

157 529,80

151 639,00

96,45

96,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 046,61

-

-

Príjmy celkom
z toho:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho:

Rozpočet obce
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7. 1 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenie za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31. 12. 2021
v EUR

Bežné príjmy obce

42 826,76

Bežné výdavky obce

41 153,95

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce

+ 1 672,81
0,00

Kapitálové výdavky obce

151 639,00

Kapitálový rozpočet

- 151 639,00

Prebytok/schodok
bežného a kapitálového rozpočtu

- 149 966,19

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku

14,91

Upravený prebytok/schodok
bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

151 012,80

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Rozdiel finančných operácií

- 149 981,10

151 012,80

PRÍJMY SPOLU

193 839,56

VÝDAVKY SPOLU

192 792,95
Hospodárenie obce

+ 1 046,61
14,91

Upravené hospodárenie obce

+ 1 031,70

Vylúčenie z prebytku

Schodok rozpočtu v sume – 149 966,19 €, 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. bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný nasledovne:
 z rezervného fondu
1 800,00 €
 z návratných zdrojov financovania
149 212,80 €
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovení § 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 znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume
14,91 €.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 1 031,70 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 1 031,70 €.
V dôsledku, že v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2020, neboli z prebytku hospodárenia
vo výške + 1 545,98 vylúčené nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona
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č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (pozn. len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný
bankový účet v banke) v sume 313,18 € navrhujeme vyčleniť tieto nevyčerpané prostriedky
z výsledku hospodárenia za rok 2021.
Preto navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 770,32 €, t. j.
skutočný zostatok finančných prostriedkov na bežnom bankovom účte a v pokladni k 31. 12.
2021, pričom bude splnená podmienka podľa § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. Zákon o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že
obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom,
najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.
7. 2 Rozpočet na roky 2019 - 2020 – 2021
Skutočnosť
k 31. 12. 2021

Príjmy celkom

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

193 839,56

192 118,00

38 905,00

38 905,00

42 826,76
0,00
151 012,80

37 905,00
149 213,00
5 000,00

37 905,00
0,00
1 000,00

37 905,00
0,00
1 000,00

z toho:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Výdavky celkom

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

192 792,95

192 118,00

38 905,00

38 905,00

41 153,95
151 639,00
0,00

37 905,00
5 000,00
149 213,00

37 905,00
1 000,00
0,00

37 905,00
1 000,00
0,00

z toho:

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

8. Informácie o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8. 1 Aktíva – Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho: Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 01. 01. 2021 KZ k 31. 12. 2021
57 537,88
205 102,46
41 135,63
190 086,63
0,00
0,00
26 379,63
175 330,63
14 756,00
14 756,00
16 159,45
14 751,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 972,22
5 652,40
10 187,23
9 098,71
0,00
0,00
0,00
0,00
242,80
264,72
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8. 2 Pasíva – Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho: Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho: Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 01. 01. 2021 KZ k 31. 12. 2021
57 537,88
205 102,46
51 889,99
51 832,45
349,84
349,84
0,00
0,00
51 540,15
51 482,61
5 647,89
153 270,01
400,00
400,00
0,00
0,00
313,18
14,91
3 737,71
2 445,30
1 197,00
150 409,80
0,00
0,00

Celkové aktíva obce Zemiansky Vrbovok dosiahli výšku 205 102,46 € a oproti
predchádzajúcemu obdobiu stúpli o 147 564,58 € a to najmä z dôvodu realizácie investičných
projektov: realizácia projektu „Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu v obci Zemiansky
Vrbovok“ vo výške 150 558,00 €
Obežný majetok pozostával z krátkodobých pohľadávok a finančných prostriedkov
v pokladni a na bankových účtoch. Spoločne tvorili 7,19 % z hodnoty celkových aktív.
Vlastné imanie dosiahlo v roku 2021 výšku 51 832,45 €, čo je 25,27 % z hodnoty
celkových pasív.
V roku 2021 obec Zemiansky Vrbovok uznesením č. 8/2020 prijala dlhodobý bankový
úver vo výške 149 212,80 € v zmysle úverovej zmluvy č. 331352-2021 zo Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, a. s. s úrokovou sadzbou 0,80% p. a. a dátumom splatnosti 31. 12. 2022.
Úver bol prijatý na predfinancovanie projektu: „Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu
v obci Zemiansky Vrbovok“, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. 074BB220196 zo dňa 23.04.2019 podporovaný nenávratným finančným
príspevkom z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, opatrenie č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
Bankové úvery a výpomoci tvoria 98,13 % z celkových záväzkov obce.
8. 3 Pohľadávky
Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020

4 502,25
1 469,97

Zostatok
k 31.12 2021

4 577,87
1 074,53

V roku 2021 obec vykazovala iba krátkodobé pohľadávky vo výške 5 652,40 € z toho
19,01 % z nich tvoria pohľadávky po lehote splatnosti. Pohľadávky zahŕňali pohľadávky na dani
z nehnuteľností, na dani za psa, za KO a DSO, pohľadávky za odber elektrickej energie, za odber
vody a pohľadávky voči združeniu obcí.
Po lehote splatnosti sú pohľadávky za odber vody vo výške 511,03 €. Ďalej
nasledujú pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 251,85 € na dani za psa vo výške
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20,00 € a za KO a DSO vo výške 291,65 €. Pohľadávky vykázané v roku 2021 zaznamenali
pokles oproti minulému roku o 319,82 €.
8. 4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31. 12. 2020

Zostatok
k 31. 12. 2021

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

5 647,89
0,00

153 270,01
0,00

Celková výška záväzkov tvorila 74,72 % krytia majetku. Záväzky pozostávali
z dlhodobých záväzkov vo výške 14,91 € a krátkodobých záväzkov vo výške 2 445,30 € ,
z rezerv vo výške 400,00 € a z bankových úverov a výpomocí vo výške 150 409,80 €. Záväzky
zahŕňali rezervy, záväzky zo sociálneho fondu, záväzky voči dodávateľom, zamestnancom,
poisťovniam, daňovému úradu, nevyfakturované dodávky, bankové úvery a výpomoci.
Záväzky v roku 2021 zaznamenali nárast o 147 622,12 € a to hlavne z dôvodu prijatia
bankové úveru na predfinancovanie projektu. Krátkodobé záväzky zaznamenali pokles
o 1 292,41 € a to hlavne z dôvodu včasného splácania záväzkov voči dodávateľom.

9. Hospodársky výsledok za rok 2021 – vývoj nákladov a výnosov
Názov

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP ...
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov ...
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Skutočnosť
k 31. 12. 2020

Skutočnosť
k 31. 12. 2021

41 820,50
8 638,52
8 580,23
20 427,59
339,73
418,81
2 905,00

42 286,43
9 168,06
5 081,15
22 673,78
355,03
197,18
3 088,00

327,99
0,00
182,63
0,00

1 457,10
0,00
266,13
0,00

4 254,63
0,00
0,00
30 861,72
1 055,42
380,00
0,00
0,00
3 129,65
39 681,42

4 408,18
0,00
0,00
31 347,57
1 971,76
400,00
0,00
0,00
4 184,48
42 311,99
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Kladný hospodársky výsledok
v sume 25,56 € bol zúčtovaný na účet 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Celková výška výnosov obce Zemiansky Vrbovok bola vykázaná vo výške 42 311,99 €- ,
čo predstavuje nárast výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo
výške 39 681,42 €-. Nárast výnosov bol spôsobený hlavne vyššími bežnými transfermi prijatými
do obce a vyššími daňovými výnosmi.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili:
 podielové dane vo výške 21 946,20 € - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19, čo predstavuje nárast iba o 1,15 % vo výške 250,46 €,
 daň z nehnuteľnosti vo výške 7 425,99 €,
 poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1 664,00 €,
 výnosy z bežných transferov vo výške 4 184,48 € (účet 693 a 697).
Celková výška nákladov obce Zemiansky Vrbovok bola vykázaná vo výške 42 286,43 €, čo
predstavuje nárast nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo
výške 41 820,50 €. Nárast nákladov bol spôsobený v dôsledku pandémie ochorenia COVID –
19, vplyvom nárastu cien, vyplatením odstupného vo výške 1 122,00 €.

10.

Ostatné dôležité informácie

10. 1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Štatistický
úrad SR
SPOLU

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Nové voľby do orgánov
samosprávy obce
-bežné výdavky
Hlásenie pobytu občanov SR a
register obyvateľov SR
- bežné výdavky
Register adries
- bežné výdavky
SODB

630,06

630,06

0,00

27,72

27,72

0,00

18,00

18,00

0,00

2 108,70

2 108,70

0,00

Bežné a kapitálové výdavky

2 784,48

2 784,48

0,00

-5-

Obec Zemiansky Vrbovok v roku 2021 prijala na základe zmluvy č. 1421343
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka dotáciu na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ
a odbornú prípravu členov DPO SR.
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Právnická osoba, fyzická osoba
podnikateľ

Suma prijatých
finančných prostriedkov

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

1 400,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1 400,00

Rozdiel

0,00

10. 2 Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:
Prijímateľ dotácie

Spoločný obecný úrad Krupina

Účelové určenie dotácie
Bežný transfer z vlastných
prostriedkov združeniu

SPOLU

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

226,80
226,80

10. 3 Významné investičné akcie v roku 2021
a) Názov projektu:
Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu v obci Zemiansky Vrbovok
Obec Zemiansky Vrbovok v roku 2021 zrealizovala projekt „Rekonštrukcia objektu kultúrneho
domu v obci Zemiansky Vrbovok“, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 074BB220196 zo dňa 23.04.2019 podporovaný nenávratným finančným
príspevkom z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, opatrenie č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
Ukončenie realizácie:
október 2021
Výška investície:
150 558,00 €
 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220196 zo dňa
23.04.2019
149 212,80 € / EPFRV 111 909,60 € a ŠR 37 303,20 €
 Vlastné zdroje
1 345,20
10. 4 Predpokladaný budúci vývoj
Medzi ďalšie priority a predpokladané investičné akcie realizované v budúcich
rokoch obec Zemiansky Vrbovok radí:
- rekonštrukcia obecného vodovodu,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií,
- výstavba detského ihriska,
- rekonštrukcia obecných budov atď.
10. 5 Udalosti osobitného významu po skončení bežného účtovného obdobia
Obec Zemiansky Vrbovok nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po
skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
Upozorňujeme však na skutočnosti ako je pokračovanie šírenia ochorenia COVID-19
(Coronavirus) a nárast inflácie v roku 2021 na Slovensku, ktorá dosiahla najvyššiu hodnotu za
deväť rokov, čo má negatívny vplyv aj na fungovanie obce Zemiansky Vrbovok. Situácia sa
neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže
byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo.
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Vedenie obce Zemiansky Vrbovok si nemyslí, že vzhľadom na stále sa vyvíjajúcu
situáciu je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na
účtovnú jednotku. Účtovná jednotka napriek uvedeným negatívnym vplyvom vykázala všetky
finančné povinnosti týkajúce sa roku 2021.
10. 6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Ceny energetických, poľnohospodárskych a iných komodít, ktoré boli vysoké už v roku
2021, vyhnala invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá vypukla 24. februára 2022, ešte vyššie. Ich
nárast sa premieta najmä do cien potravín a pohonných látok, drahšie vstupy však zdvihnú aj
ceny ostatných tovarov a služieb.
Predpokladáme, že rast cien sa dá pokladať za významné riziko, ktorému je obec
Zemiansky Vrbovok vystavená.
Obec Zemiansky Vrbovok nevedie žiadny súdny spor, nie je zahájené voči nej žiadne
správne konanie, nemá žiadny záväzky po lehote splatnosti.

V Zemianskom Vrbovku dňa 08. 05. 2021
Vypracovala: Mgr. Andrea Vilhanová – hospodárka

Predkladá: Erik Mäsiar– starosta obce
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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