Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2014
Občania obce Podhradie sa s rokom 2013 rozlúčili na Silvestrovskej zábave, ktorá sa konala
v kultúrnom dome v Podhradí a po polnoci prešla táto zábava do oslavy nového roku 2014.
Tohtoročná zima obyvateľov Podhradia nepotešila snehovou nádielkou a pre nedostatok
snehu neboli spustené ani vleky v doline za hradom.
Už tradičné pochovávanie basy, kde sa ľudia lúčia s fašiangami a pripravujú sa na obdobie
pôstu bolo 02. 03. 2014. O program s pochovávaním basy sa postaral ľudový súbor z Prašíc
„Prašičan“.
Dňa 15. marca 2014 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Výsledky v obci Podhradie boli:
Počet zapísaných voličov bol
238
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
114
Počet odovzdaných obálok
114
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
112
Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky:
Gyula Bárdos
Jozef Behýl, Mgr.
Ján Čarogurský, JUDr.
Robert Fico, doc. JUDr., CSc.
Pavol Hrušovský, JUDr.
Ján Jurišta, PhDr.
Andrej Kiska, Ing.
Milan Kňažko
Helena Mezenská, Mgr.
Radoslav Procházka, JUDr., PhD.
V obci Podhradie bola 47,90 %-ná účasť.

1 hlas
1 hlas
2 hlasy
66 hlasov
5 hlasov
2 hlasy
7 hlasov
11 hlasov
2 hlasy
15 hlasov

V marci 2014 pripravila Obec Podhradie stolnotenisový turnaj pre dospelých i deti.
Stolnotenisový turnaj sa uskutočnil 23. marca 2014 v kultúrnom dome v Podhradí. Na turnaji
bolo zastúpené dostatočné množstvo súťažiacich v kategórií dospelí i deti a tak turnaj
prebiehal v dopoludňajších i popoludňajších hodinách. Tí najlepší boli ocenení diplomom
a pohárom pre víťazov.
Dňa 29. marca 2014 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky – II. kolo
Výsledky v obci Podhradie boli:
Počet zapísaných voličov bol
241
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
124
Počet odovzdaných obálok
124
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
123
Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky:
Robert Fico, doc. JUDr., CSc.
Andrej Kiska, Ing.
V obci Podhradie bola 51,45 %-ná účasť.
Za nového prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený Andrej Kiska.

94 hlasov
29 hlasov

Dňa 27. apríla 2014, v deň vyhlásenia Jána Pavla II. za svätého, sa konala v našom kostole
Premenenia Pána svätá omša, pri ktorej bol požehnaný obraz so svätým Otcom Jánom Pavlom
II. Obraz venoval nášmu kostolu pán Jerzy Podbielski, rodák z Poľska.

V našom kostole sa nachádza relikvia II. stupňa – plátno z plachty, na ktorej zomrel svätý
otec.
V posledný aprílový deň sa uskutočnilo tradičné stavanie mája v obci Podhradie. Máj bol
postavený za účasti občanov z obce Podhradie pred obecným úradom a po postavení mája
nasledovala zábava, ktorá sa pre priaznivé počasie konala vonku pred kultúrnym domom.
Na druhú májovú nedeľu 11. mája 2014 pripravila Obec Podhradie malé posedenie
s programom ku Dňu matiek pre ženy z obce Podhradie. O milé vystúpenie sa postarali deti
z obce Podhradie so svojimi básňami a piesňami.
Dňa 24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu.
Výsledky v obci Podhradie boli:
Počet zapísaných voličov bol
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov spolu

237
30
30
30

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo
koalíciu:
Kresťanskodemokratické hnutie
5 hlasov
SMER – sociálna demokracia
10 hlasov
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
1 hlas
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
1 hlas
Strana TIP
2 hlasy
NOVÝ PARLAMENT
1 hlas
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
1 hlas
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
1 hlas
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
1 hlas
Slovenská národná strana
7 hlasov
V obci Podhradie bola 12,66 %-ná účasť.
V roku 2014 pripadol 1. jún – Deň detí na nedeľu a tak sa presne na tento deň konala oslava
sviatku detí aj na Podhradí. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a sladké odmeny. Deti
oslávili svoj sviatok v spoločnosti svojich rodičov v krásnom prírodnom prostredí pri vlekoch
v doline za hradom.
V nedeľu 29. júna 2014 sa veriaci z obce Podhradie pri svätej omši rozlúčili s pánom farárom
Martinom Nízlom, ktorý odchádza do inej farnosti a v pondelok 30. júna veriaci privítali
nového pána farára Witolda Braňku.
Hody v obci Podhradie sa začínali už v sobotu 2. augusta 2014 hodovou zábavou, ktorá sa
konala v kultúrnom dome. Hodovej zábavy sa zúčastnili domáci obyvatelia i hostia.
V nedeľu pokračovali hody v Podhradí tradičnou hodovou svätou omšou v kostole
Premenenia Pána v Podhradí.
Stretnutie rodákov sa uskutočnilo aj v roku 2014 a to 16. augusta. Na tomto už tradičnom
stretnutí sa zúčastnilo veľa rodákov i priateľov obce Podhradie. Hudobný program
zabezpečila hudobná skupina PRIMA.
Dňa 31. 08. 2014 bola slávnostná svätá omša pri príležitosti 10. výročia vysvätenia kostola
Premenenia Pána v Podhradí. Túto svätú omšu celebroval nitriansky diecézny biskup
Mons. Viliam Judák.

Druhú októbrovú nedeľu ďakovali veriaci z obce Podhradie v kostole Premenenia Pána
za tohtoročnú úrodu. Kostol bol pri tejto príležitosti vyzdobený plodmi, ktoré sa urodili
obyvateľom obce Podhradie.
Zvyčajnou akciou, ktorá sa koná v mesiaci október je stretnutie dôchodcov. Obec Podhradie
pripravila dňa 24. 10. 2014 pre svojich dôchodcov posedenie v kultúrnom dome aj
s hudobným sprievodom pána Ľuba Rybana.
Dňa 15. novembra 2014 sa konali voľby orgánov samosprávy obcí.
Výsledky v obci Podhradie boli:
Počet zapísaných voličov bol
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Ján Jambor, nar. 11. 11. 1976 KDH
Ján Bajzík, nar. 31. 10. 1951 KDH
Marek Chmelár, KDH
Jozef Godál, nar. 03. 12. 1971 KDH
Štefan Helbich, KDH

235
183
183
177
5
5
181

106 hlasov
92 hlasov
83 hlasov
82 hlasov
76 hlasov

Pre voľby starostu obce boli zaregistrovaní dvaja kandidáti:
Mgr. Peter Prosnan, nar. 17. 01. 1984 SMER - SD
Milan Štefkovič, nar. 10. 08. 1957 KDH
Za starostu obce bol zvolený:
Milan Štefkovič, nar. 10. 08. 1957 KDH

118 hlasov

V obci Podhradie bola 77,87 %-ná účasť.
Obec Podhradie pripravila pre obyvateľov Katarínske posedenie na deň 28. 11. 2014. Hostia
sa na posedení zabávali spolu s hudobnou skupinou PRIMA.
Tak ako každý rok aj v roku 2014 zavítal do našej obce Mikuláš a to 5. decembra. Mikuláš
mal pre deti pripravenú sladkú odmenu za ich poslušnosť.
V obci Podhradie sa nezabudlo ani na posledný deň roku 2014 a obyvatelia i návštevníci
oslávili Silvester na zábave, ktorá sa začala 31. decembra 2014 a skončila sa až nadránom
v novom roku 2015.
V roku 2014 pokračovala spolupráca Obce Podhradie s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Topoľčanoch a v obci boli zamestnaní obyvatelia Podhradia, ktorých náplňou práce
bolo čistiť verejné priestranstvá a miestne komunikácie, kosiť trávu, zbierať a triediť odpad.
Obec Podhradie v roku 2014 zrekonštruovala miestnu komunikáciu „Hrúštie – stará cesta“,
opravila výtlky na rázcestí Jazar, Lazná cesta, Lacková a na miestnej komunikácií pri s. č.
166. Obec upravila verejné priestranstvo pred Božou mukou pri rodinnom dome s. č. 15.
Na jeseň roku 2014 sa čiastočne upravilo verejné priestranstvo na Kaplni, vybudoval sa

chodník so zábradlím. Taktiež sa opravila autobusová čakáreň na Brodoch, aby sa v nej mohli
ľudia a najmä deti, ktoré tu čakajú na autobus do Prašíc, ukryť za nepriaznivého počasia.
V roku 2014 sa opravil i kríž na miestnom cintoríne.
Taktiež sa v roku 2014 začalo s prípravnými a projektovými prácami na rozšírenie siete
elektrického vedenia na Sokolíku.

V roku 2014 boli vydané:
Stavebné povolenie: - Jerzy Podbielski, Viedeň, Rakúska republika – záhradný domček
Búracie povolenie: - Jerzy Podbielski, Viedeň, Rakúska republika na rodinný dom s. č. 15
Kolaudačné rozhodnutie: v roku 2014 nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie
Pasport stavby: - Jerzy Podbielski, Viedeň, Rakúska republika na záhradný domček
- Ján Zelíska a Ľubomír Zelíska, Podhradie s. č. 139, 955 01 Topoľčany
na letnú kuchyňu
Pridelenie súpisného čísla: v roku 2014 nebolo pridelené žiadne súpisné číslo
Zmena druhu stavby: v roku 2014 nikto nepožiadal o zmenu druhu stavby
Prihlásení občania na trvalý pobyt na Podhradí:
1. Petra Maninová, od 02. 04. 2014 na s. č. 81
2. Emília Godálová, od 16. 05. 2014 na s. č. 107
3. Lukáš Jombík, od 18. 11. 2014 na s. č. 189
Prihlásení občania na prechodný pobyt na Podhradí:
1. Miriama Grmanová, od 01. 08. 2014 na s. č. 59
2. Dušan Krajčovič, od 23. 10. 2014 na s. č. 160
Odhlásení občania z trvalého pobytu:
1. Dagmara Martiška, od 28. 02. 2014 do Vaduzu, Lichtenštajnsko
2. Diana Čížová, od 08. 09. 2014 do Prašíc
3. Martin Číž, nar. 20. 02. 2008, od 08. 09. 2014 do Prašíc
4. Martin Číž, nar. 08. 02. 1982, od 08. 09. 2014 do Prašíc
5. Michaela Čížová, od 08. 09. 2014 do Prašíc
V roku 2014 zomreli šiesti naši občania:
1. Pavol Báleš, Podhradie s. č. 154 zomrel 05. 02. 2014
2. Erika Štefkovičová, Podhradie s. č. 42 zomrela 14. 04. 2014
3. Mária Božiková, Podhradie s. č. 105 zomrela 06. 05. 2014
4. Štefan Božik, Podhradie s. č. 80 zomrel 14. 08. 2014
5. František Beňo, Podhradie s. č. 22 zomrel 21. 09. 2014
6. Mária Sucháňová, Podhradie s. č. 138 zomrela 25. 10. 2014
V roku 2014 sa narodili:
1. Sebastian Noel Božik, Podhradie s. č. 176, narodený 23. 05. 2014 v Topoľčanoch
2. Michal Hujac, Podhradie s. č. 81, narodený 09. 07. 2014 v Topoľčanoch

V roku 2014 manželstvo uzatvorili:
1. Dagmar Miková z Podhradia s. č. 136 a Juraj Martiška z Topoľčian, sobáš sa konal
v Topoľčanoch dňa 11. 01. 2014
2. Veronika Husárová z Podhradia s. č. 124 a Marián Decheť z Topoľčian, sobáš sa konal
v Topoľčanoch dňa 26. 04. 2014
3. Mgr. Lucia Štefkovičová z Podhradia s. č. 173 a Peter Božik z Podhradia s. č. 123, sobáš
sa konal v Podhradí dňa 06. 09. 2014
Zmena trvalého pobytu v rámci našej obce:
1. Veronika Kajanová z Podhradie s. č. 149 na Podhradie dňa 19. 02. 2014
Počet obyvateľov k 31.12.2014 bol 285.
Zapísal:

