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1. Identifikačné údaje obce 

 

Názov:     Obec Nová Polhora 

Sídlo:     Nová Polhora 95, 044 44 

IČO:     00324540 

Štatutárny orgán obce:  Anton Šimčák – starosta obce 

Telefón:    055/6958348 

Mail: podatelna@novapolhora.sk,  

Webová stránka:   www.novapolhora.sk  

 

 

 

 
  

 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:    Anton Šimčák 

Zástupca starostu obce:  František Kubizniak 

Hlavný kontrolór obce:  Peter Schimara 

Obecné zastupiteľstvo: Vladimír Bálint, Ladislav Kövér, František Kubizniak,  

Mgr. Monika Kubizniaková, Mária Lukačková 

Obecný úrad:    Ing. Lenka Pangrácová – samostatná odborná referentka 
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3. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslanie obce:  

Poslaním obce je zabezpečiť kvalitné sluţby všetkým obyvateľom, podnikateľom a návštevníkom 

obce, vytvárať podmienky pre vyváţený rozvoj obce, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale aj okolitú 

prírodu a jej zdroje.  

 

Vízie obce:  

Obec Nová Polhora je obcou, ktorá sa stará o rovnováţne zabezpečenie verejných sluţieb, ktoré sú 

nevyhnutné pre plnohodnotný ţivot jej obyvateľov.  

Víziou obce je rozvíjať aktivity, ktoré vedú k spokojnému ţivotu všetkých občanov a zabezpečiť 

zvyšovanie kvality ţivota občanov a podnikateľského prostredia, dobudovať infraštruktúru a vybudovať 

priestor na voľno časové aktivity.  

 

Ciele obce:  

Dlhodobé rozvojové zámery obce, hlavný cieľ, resp. strategické ciele sú zaloţené na prirodzených 

a všeobecne platných princípoch, čím sa stávajú prijateľnými a rešpektovateľnými pre občanov ako i ich 

budúce politické reprezentácie. Iba splnením hlavného cieľa, resp. strategických cieľov sa môţe naplniť 

vízia Obce Nová Polhora.   

Hlavným cieľom obce je zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia 

trvalo udrţateľného rozvoja obce po ekonomickej, sociálnej a kultúrnej stránke so zreteľom na svoj 

charakter.  

 

Na dosiahnutie hlavného cieľa a naplnenie strategickej vízie si stanovila obec 4 strategické ciele:

 1) Zvýšenie kvality ţivota občanov obce 

2)  Podpora podnikateľského prostredia a vytvárania nových pracovných príleţitostí 

3)    Skvalitňovanie ţivotného prostredia v obci  

4)  Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp.               

mikroregiónu.                                                                         

 

 

4. Základná charakteristika obce 

 

Obec Nová Polhora je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Zdruţuje 

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 potreby jej 

obyvateľov. 

 

 

4.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce: Obec Nová Polhora leţí v urbanizačnom priestore krajských miest 

Košice a Prešov, na hlavnej sídelnej rozvojovej osi Košice - Prešov. Nachádza sa v severovýchodnej časti 

Košickej kotliny po ľavej strane rieky Torysy, na rozhraní okresov Košice okolie a Prešov.  

  Po štátnej ceste susedí s obcou Ploské, okres Košice okolie - juţne cca 1500 m, s obcou Šarišské 

Bohdanovce, okres Prešov - severne cca 1000 m, západne od obce sa nachádza obec Seniakovce, s ktorou 

však nie je spojenie cestou kvôli tomu, ţe cez rieku Torysu nie je most, iba lávka na peší prechod. V 

západnej časti prechádza extravilánom obce diaľnica D1 Košice - Prešov, na ktorú má obec napojenie 

diaľničným privádzačom. Vzdialenosť od mesta Košice je 18 km, od mesta Prešov 22 km. Organizačne 

patrí obec do Košického kraja, okresu Košice okolie. 

  Celková rozloha obce: Kataster obce zaberá výmeru 207 ha, z čoho výmera ornej pôdy činí 160 

ha. Priemerná nadmorská výška v katastri je 220 m n.m. Časť katastrálnej hranice zo západnej strany sa 

dotýka rieky Torysy, severná časť katastra sa dotýka potoka Balka, ktorý sa v katastri vlieva do rieky 

Torysy. 

 

 



 

 

4.2. Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:  - 461 

Národnostná štruktúra:   - slovenská národnosť:     99,3 % 

     - česká národnosť:          0,7 % 

Vývoj počtu obyvateľov:   - vývoj počtu obyvateľov má stúpajúcu tendenciu 

 

 

4.3.  Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v okrese:   - 12,12 % 

Vývoj nezamestnanosti:   - vývoj nezamestnanosti má klesajúcu tendenciu 

  

 

4.4. Symboly obce 

 

Obecné symboly boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2007. 

  

Erb obce 

Erb obce Nová Polhora vychádza z erbu obce Pohronská Polhora. Obec Pohronská Polhora 

bola zaloţená v roku 1786, ako osada slobodného kráľovského mesta Brezna, zakladatelia osady 

pochádzali z jedenástich oravských dedín, pričom najviac ich bolo z obce Oravská Polhora, preto dostala 

názov Pohronská Polhora. Erb obce Pohronská Polhora predstavuje delený modročervený štít a v ňom 

jedenásť strieborných smrekov ako symbol jedenástich obcí z ktorých obyvateľov vznikla. 

  Erb obce Nová Polhora vychádza z tohto erbu, tvorí ho červený štít a v ňom tri strieborné smreky, 

ktoré symbolizujú kontinuitu troch Polhôr, ale aj to ţe obec Nová Polhora taktieţ vznikla z obyvateľstva 

troch obcí a to Pohronskej Polhory, Ploského a Šarišských Bohdanoviec.  

Symbolika je aj v červenom štíte, jednak je to polovica štítu erbu Pohronskej Polhory, na druhej strane aj 

obec Ploské má červený štít od ktorej sa Nová Polhora odčlenila v roku 1953, odčlenením nového katastra 

od katastra obce Ploské. Oheň symbolizuje, ţe obec vznikla po poţiari. 

 

Vlajka obce 

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺţnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej (1/6), 

ţltej (2/6), bielej (1/6) a červenej (1/6). Vlajka je zakončená tromi cípmi. 

 

Pečať obce 

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC NOVÁ 

POLHORA. Pečať má priemer 35 mm. 

 

 

4.5. História obce 

 

2. augusta 1942 o 14:00 hodine v obci Pohronská Polhora (okres Brezno) vypukol poţiar, pri ktorom 

zhorelo vyše stošesťdesiat usadlostí. Keďţe obec bola v tom čase preľudnená a v kaţdom dvore bolo 

postavených viac domov, vláda tzv. Slovenského štátu povolila stavať na jednom dvore len jednému, 

najstaršiemu členovi rodiny. Ostatným občanom bez domova navrhli výstavbu novej obce na východnom 

Slovensku. 



 

 

Štyridsaťdva rodín prijalo tento návrh a 18. novembra 1942 sa presťahovali do obce Ploské, rodiny 

boli umiestnené do kaštieľa a troch drevených budov, tzv. barákov. Uţ počas tejto jesene sa začalo 

s výstavbou novej dediny na ktorú bolo vyčlenených dvadsaťdva hektárov pôdy z výmery veľkostatku 

statkára Rosenberga. Výstavbu realizovala firma Všeobecné stavebné druţstvo Bratislava, pod vedením 

stavby vedúceho pána Pigu. 

  

 
 

Do prvých štyridsiatichdvoch domov sa rodiny presídlencov nasťahovali v novembri roku 1943. 

Rodinný dom pozostával z jednej izby, kuchyne, predsiene, špajze, maštale a príslušenstva. K domu 

patrila aj stodola, na kaţdom dvore bola studňa, dvory a záhrady boli oplotené. Jeden domček bol 

odhadnutý na 330 000 Sk. Prvá splátka bola 28 aţ 29 000 Sk.  

V roku 1944 bolo dostavaných zvyšných tridsaťtri domov, nasťahovalo sa do nich ďalších osemnásť rodín 

z obce Ploské a pätnásť rodín zo Šarišských Bohdanoviec. Kaţdej rodine štát pridelil ornú pôdu o výmere 

päť katastrálnych jutár (cca 2,8 hektára). 

Počas výstavby boli v obci tieto zariadenia: vyhňa, cirkulárka, kancelária, sklad a kuchyňa. Od 

Seniakoviec viedla k stavenisku úzkokoľajná ţeleznica cez rieku Torysa, kde bol postavený drevený most 

dlhý 135 m a široký 4 m. Po ukončení výstavby bola prevedená elektrifikácia celej obce. 

Počas druhej svetovej vojny obyvatelia obce preţili prechod nemeckých a potom aj sovietskych 

vojsk. Obec bola aj bombardovaná, no okrem troch poškodených domov neboli zaznamenané ţiadne 

váţne materiálne škody. Obec bola oslobodená 19. januára 1945, sovietskymi vojskami. 

V roku 1946 občania postavili drevený ´´barák´´, ktorý slúţil pre Národnú školu s dvoma učebňami a 

bytom pre riaditeľa. V roku 1950 bola postavená zvonica. 

Od obce Ploské sa obec Nová Polhora odčlenila v roku 1953, odčlenením nového katastra od katastra 

obce Ploské. 

V rokoch 1954 aţ 1956 bol postavený  kultúrny dom a budova základnej školy. Materská škola bola 

postavená v rokoch 1975 aţ 1977. 

Počas 70. a 80. rokov obec zaznamenala ďalší rozvoj, keď sa postavili nové domy priamo v obci, 

alebo na novovzniknutej novej ulici. 

Rímskokatolícky kostol bol postavený v rokoch 1991 aţ 1993, kedy bol slávnostne vysvätený. 

V januári 2010 bol skolaudovaný verejný vodovod v obci. V roku 2011 bola ukončená nadstavba 6 

BJ – obecných nájomných bytov nad budovou materskej školy. Najnovšie v roku 2016 bol daný do 

uţívania diaľničný privádzač, ktorým je zabezpečené priame spojenie obce s krajskými mestami Košice 

a Prešov.  

V roku 2017 boli dané do uţívania byty v Bytovom dome – 12 b.j., ktorého výstavba bola 

realizovaná z budovy bývalej základnej školy. 

 

 

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

5.1. Výchova a vzdelávanie 

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská škola. Strediskovou školou pre 

obec Nová Polhora je základná škola s materskou školou M. R Štefánika Budimír. Základná  škola  s 

materskou  školou  v Budimíre  je  plnoorganizovaná základná  škola s právnou subjektivitou. Súčasťou 

školy je školské stredisko záujmovej činnosti, školská kniţnica, školský klub detí a školská jedáleň. 

  

 



 

 

Materská škola Nová Polhora 

Naša materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku spravidla od 

troch do šiestich rokov a deťom s odloţenou školskou dochádzkou. Súčasťou materskej školy je aj 

školská jedáleň. 

  

Dbáme na všestranný rozvoj rozumových schopností detí v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobnosťami detí tak, aby boli schopné zvládnuť vstup do 1. ročníka ZŠ. 

Pri stanovení úloh vychádzame vţdy z Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a úlohy plníme v 

jednotlivých výchovných zloţkách formou hier, didaktických aktivít, pri pobyte vonku a v iných 

záujmových činnostiach počas celého dňa. Deti sa hravou formou oboznamujú aj so základmi anglického 

jazyka. Organizovaním rôznych akcií sa snaţíme prispievať k obohacovaniu ţivota našich detí, aby sa u 

nás cítili čo najlepšie.  

 
Pedagogickí zamestnanci 

 Riaditeľka materskej školy - Mgr. Slávka Hromjáková 

 Učiteľka - Slávka Vengrinová  

    

Vstup do materskej školy predstavuje významný medzník v ţivote kaţdého dieťaťa. Bezproblémový 

prechod dieťaťa z rodiny do školy môţe vo veľkej miere ovplyvniť rodina, ale najväčšie moţnosti ako 

uľahčiť dieťaťu prechod z rodiny do prvej vzdelávacej inštitúcie sú na učiteľke. Uţ od prvého kontaktu 

dieťaťa s učiteľkou sa začínajú utvárať predpoklady pre optimálny rozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý závisí 

od dobrej klímy, ktorá podporuje spokojnosť detí, rodičov, ale aj zamestnancov školy. 

 

 

5.2. Sociálne zabezpečenie 

 

V obci Nová Polhora sa nenachádza zariadenie sociálnych sluţieb. 

 

 

5.3. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

 Potraviny – Milan Kapajčík 

 Potraviny – Beáta Viková 

 Pohostinstvo – Mária Vengrinová 

 Kaderníctvo – Zuzana Kubizniaková 

 Kaderníctvo – Daniela Vengrinová 

 Stolárska výroba nábytku – Vladimír Bálint 

 

 Kovoobrábačstvo – Jozef Hudák 

 

 

 

 

 



 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku 

2017 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. 

 

Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 89/2016 zo dňa 14.12.2016. Rozpočet obce na rok 2017 

bol navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 6 560 €. Beţný rozpočet bol 

navrhovaný ako prebytkový vo výške 53 093 €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom vo 

výške 53 000 € a rozpočet finančných operácii bol rozpočtovaný ako prebytkový vo výške 6 467 €. 

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom beţného a finančného rozpočtu. 

 

 

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2017 dvakrát upravovaný:  

1. úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora  

č. 41/2017 zo dňa 09.08.2017, 

2. úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora  

č. 72/2017 zo dňa 06.12.2017. 

 

 

 
 

 

 

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 

 

    

Schválený rozpočet 
Rozpočet                      

po zmenách 

Skutočné plnenie 

príjmov/čerpanie 

výdavkov                        

k 31.12.2017 

% plnenie 

príjmov/čerpania 

výdavkov     

Príjmy celkom           220 990,00 €            869 449,30 €            877 659,58 €  100,94 

   - beţné príjmy           193 990,00 €            191 169,30 €            194 872,53 €  101,94 

   - kapitálové príjmy                           -   €               22 800,00 €              22 800,00 €  100,00 

   - príjmové finančné operácie             27 000,00 €            655 480,00 €            659 987,05 €  100,69 

Výdavky celkom           214 430,00 €            843 762,65 €            862 767,02 €  102,25 

   - beţné výdavky           140 897,00 €            175 559,30 €            177 596,67 €  101,16 

   - kapitálové výdavky             53 000,00 €            655 245,35 €            673 018,35 €  102,71 

   - výdavkové finančné operácie             20 533,00 €              12 958,00 €              12 152,00 €  93,78 

Rozpočet obce               6 560,00 €              25 686,65 €              14 892,56 €  57,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

Hospodárenie obce 

Skutočné plnenie 

príjmov/čerpanie 

výdavkov                        

k 31.12.2017 

Bežný rozpočet   

   - beţné príjmy           194 872,53 €  

   - beţné výdavky           177 596,67 €  

  

 

  

Hospodárenie za bežný rozpočet            17 275,86 €  

Kapitálový rozpočet   

   - kapitálové príjmy             22 800,00 €  

   - kapitálové výdavky           673 018,35 €  

  

 

  

Hospodárenie za kapitálový rozpočet -        650 218,35 €  

Finančné operácie   

   - príjmové finančné operácie           659 987,05 €  

   - výdavkové finančné operácie             12 152,00 €  

  

 

  

Hospodárenie z finančných operácií          647 835,05 €  

      

Sumarizácia   

    - Príjmy celkom           877 659,58 €  

    - Výdavky celkom           862 767,02 €  

    - Hospodárenie celkom             14 892,56 €  

 

V zmysle novej metodiky účtovníctva obcí od 1.1.2008 výsledok rozpočtového hospodárenia, to 

znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu v účtovníctve  sa nevykazuje. Prebytok rozpočtu a 

schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a 

rozpočtových výdavkov v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

221 Spolu bankové účty                                         26 096,63 €  

211 Pokladňa                                           2 499,79 €  

261 Peniaze na ceste                                           1 057,91 €  

Spolu (221 + 211 +/- 261)                                         29 654,33 €  

221 Rezervný fond k 31.12.2017 -                                         9 577,28 €  

221 Sociálny fond k 31.12.2017 -                                            740,29 €  

221 Prijaté preddavky ŠJ k 31.12.2017 -                                              79,72 €  

221 Zábezpeka (6 b.j., 12 b.j.) k 31.12.2017 -                                       15 891,48 €  

221 Fond opráv a údržby (6 b.j., 12 b.j.) k 31.12.2017 -                                         2 619,76 €  

Tvorba Rezervného fondu                                              745,80 €  

  

 

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 

vo výške 745,80 €.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. Rozpočet na roky 2017 – 2019 

 
    Skutočnosť             

k 31.12.2016 

Rozpočet                       

na rok 2017 

Rozpočet                    

na rok 2018 

Rozpočet                     

na rok 2019     

Príjmy celkom           185 414,56 €            220 990,00 €            235 234,00 €            238 769,00 €  

   - beţné príjmy           181 921,70 €            193 990,00 €            229 044,00 €            238 769,00 €  

   - kapitálové príjmy                          -   €                           -   €                           -   €                           -   €  

   - príjmové finančné operácie               3 492,86 €              27 000,00 €                6 190,00 €                           -   €  

Výdavky celkom           173 933,25 €            214 430,00 €            235 234,00 €            208 759,00 €  

   - beţné výdavky           161 913,31 €            140 897,00 €            163 693,00 €            159 768,00 €  

   - kapitálové výdavky               3 496,86 €              53 000,00 €              43 290,00 €                           -   €  

   - výdavkové finančné operácie               8 523,08 €              20 533,00 €              28 251,00 €              48 991,00 €  

Rozpočet obce             11 481,31 €                6 560,00 €                           -   €              30 010,00 €  

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

7.1. Majetok 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Majetok spolu                       944 279,46 €                     1 603 079,42 €  

a) Neobežný majetok vrátane obstarania                       904 403,24 €                     1 562 528,38 €  

z toho:     

  - Dlhodobý nehmotný majetok                         10 914,06 €                            4 718,08 €  

  - Dlhodobý hmotný majetok                       795 932,25 €                     1 460 253,37 €  

  - Dlhodobý finančný majetok                         97 556,93 €                          97 556,93 €  

b) Obežný majetok                         39 876,22 €                          40 551,04 €  

z toho:     

  - Zásoby                              182,33 €                                 51,91 €  

   - Zúčtovanie medzi subjektami VS                                      -   €                                        -   €   

   - Dlhodobé pohľadávky                                      -   €                                498,00 €  

  - Krátkodobé pohľadávky                           5 943,86 €                          10 346,80 €  

   - Finančné účty                         33 750,03 €                          29 654,33 €  

   - Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé                                      -   €                                        -   €   

   - Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé                                      -   €                                        -   €   

c) Časové rozlíšenie                                      -   €                                        -   €   

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku – obstaranie majetku, odpisy majetku v súlade s odpisovým plánom 

 

 

7.2. Zdroje krytia 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu                       944 279,46 €                     1 603 079,42 €  

a) Vlastné imanie                       415 986,80 €                        430 046,21 €  

z toho:     

   - Oceňovacie rozdiely                                     -   €                                      -   €  

   - Fondy                                     -   €                                      -   €  

   - Výsledok hospodárenia                       415 986,80 €                        430 046,21 €  

b) Záväzky                       230 738,38 €                        865 336,55 €  

z toho:     

   - Rezervy                              350,00 €                               350,00 €  

    - Zúčtovanie medzi subjektami VS                                     -   €                                      -   €  

   - Dlhodobé záväzky                       189 334,20 €                        818 505,94 €  

   - Krátkodobé záväzky                         15 192,39 €                          22 442,82 €  

   - Bankové úvery a výpomoci                         25 861,79 €                          24 037,79 €  

c) Časové rozlíšenie                       297 554,28 €                        307 696,66 €  

 



 

 

7.3. Pohľadávky 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Pohľadávky                           5 943,86 €                          10 844,80 €  

   - Dlhodobé pohľadávky                                     -   €                               498,00 €  

   - Krátkodobé pohľadávky                           5 943,86 €                          10 346,80 €  

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok vznikol neuhradením miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad 

daňovníkmi, preplatkov SPP , VSE, vyúčtovania dodávky vody a odvozu tekutého odpadu 6 b.j., 

a zo zaplatenej zábezpeky (kompostéry). 

 

 

7.4. Záväzky 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Záväzky                       204 526,59 €                        840 948,76 €  

   - Dlhodobé záväzky                       189 334,20 €                        818 505,94 €  

   - Krátkodobé záväzky                         15 192,39 €                          22 442,82 €  

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast záväzkov nastal neuhradením dodávateľských faktúr, ktoré boli ešte v lehote splatnosti 

a prijatím úveru zo ŠFRB na nájomné byty (Bytový dom 12 b.j.).   

 

 

8. Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Náklady                        182 368,96 €                        193 204,02 €  

z toho:     

  50 - Spotrebované nákupy                        25 112,09 €                         21 791,30 €  

  51 - Služby                        29 020,20 €                         28 813,93 €  

  52 - Osobné náklady                        94 329,31 €                         99 171,02 €  

  53 - Dane a poplatky                               68,18 €                              141,68 €  

  54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                          3 532,53 €                           5 069,12 €  

  

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej  a finančnej  

       činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 
                       22 800,82 €                         28 286,11 €  

  56 - Finančné náklady                          4 187,89 €                           5 459,97 €  

  57 - Mimoriadne náklady                                     -   €                                      -   €  

  58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov                          3 317,94 €                           4 470,89 €  

Výnosy                        199 370,44 €                        206 622,44 €  

z toho:     

  60 - Tržby za vlastné výkony a tovar                          4 303,95 €                           3 360,83 €  

  61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob                                     -   €                                      -   €  

  62 - Aktivácia                                     -   €                                      -   €  

  63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov                      141 160,51 €                       155 587,36 €  

  64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                        31 591,27 €                         27 325,34 €  

  

65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek  z prevádzkovej činnosti a  

        finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 
                            380,00 €                              350,00 €  

  66 - Finančné výnosy                                 1,09 €                                      -   €  

  67 - Mimoriadne výnosy                             307,20 €                                      -   €  

  
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO  

      a PO zriadených obcou alebo VÚC 
                       21 626,42 €                         19 998,91 €  

Výsledok hospodárenia /+ kladný HV, - záporný HV/                         17 001,48 €                          13 418,42 €  

 

Kladný hospodársky výsledok v sume 13 418,42 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov.      



 

 

9. Ostatné dôležité informácie 

 

9.1. Prijaté granty a transfery 

 

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov 

Ministerstvo vnútra SR REGOB, register adries                      166,30 €  

Ministerstvo vnútra SR Voľby                      527,25 €  

Recyklačný fond Odpadové hospodárstvo                        18,00 €  

Ministerstvo vnútra SR Nenormatívne prostriedky                      923,00 €  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rodinné prídavky                      776,16 €  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Výchova k stravovacím návykom, školské pomôcky                      142,20 €  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mzdy, pracovné pomôcky - zamestnancom obce prijatých z ÚPSVaR                   4 166,49 €  

Ministerstvo DVaRR Technická vybavenosť - 12 b.j.                 22 800,00 €  

 

 

9.2. Poskytnuté dotácie 

 

Obec v roku 2017 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 01/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce: 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie 
Suma poskytnutých 

prostriedkov 

TJ Nová Polhora Činnosť TJ                   3 100,00 €  

Farnosť Ploské - kostol Nová Polhora  Oprava zvonov                   1 000,00 €  

eurobus Dotácia prepravy - počas školských prázdnin                      170,89 €  

Obec Ploské Deň detí                      100,00 €  

ŢŠ s MŠ M. R. Štefánika Budimír Deň detí                      100,00 €  

 

 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

- Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome (zateplenie stropu a osadenie digestora) 

- Odkúpenie bytov od investora – Bytový dom 12 b.j. 

 

 

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

  

 Predpokladané investičné akcie realizované v roku 2018:  

- Úprava verejného priestranstva pod obecným pamätníkom 

- Oprava rigolov 

- Výstavba multifunkčného ihriska 

- Výstavba detského ihriska 

- Čiastočné oplotenie cintorína 

- Riešiť investormi dokončenie prác na miestnom ihrisku 

 

 Z hľadiska budúcich cieľov Obec Nová Polhora aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov 

plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to 

stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec. 

Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie 

starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.  

   

 

 

 



 

 

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Obec po skončení účtovného obdobia nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu. 

 

 

9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

Obec nie je vystavená ţiadnym významným rizikám a neistotám. 

 

 

 

Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Individuálna 

účtovná závierka bola predloţená prostredníctvom systému RIS.SAM v elektronickej forme v zákonom 

stanovenom termíne. 

 

 

 

 

     

      

  ............................................ 

Vypracovala: Ing. Lenka Pangrácová   Schválil:           Anton Šimčák  

V Novej Polhore, 20.02.2018                starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 


