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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:  

Poslanci obecného zastupiteľstva od 5.12.2018:  

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Polhora je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, t.j. od 05.12.2018: Ing. Peter Demeter, PhD., 

František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Jozef Vengrin, Peter Vlček 

 

Obecný úrad:    Ing. Lenka Pangrácová – samostatná odborná referentka 

 

 

mailto:podatelna@novapolhora.sk
http://www.novapolhora.sk/
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3. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslanie obce:  

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

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

prírodu a jej zdroje.  

 

Vízie obce:  

Obec Nová Polhora je obcou, ktorá sa stará o rovnovážne zabezpečenie verejných služieb, ktoré sú 

nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvateľov.  

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

zvyšovanie kvality života 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 založené na prirodzených 

a všeobecne platných princípoch, čím sa stávajú prijateľnými a rešpektovateľnými pre občanov. Iba 

splnením hlavného cieľa, resp. strategických cieľov sa môže naplniť vízia Obce Nová Polhora.   

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

trvalo udržateľného 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 života občanov obce 

2)  Podpora podnikateľského prostredia a vytvárania nových pracovných príležitostí 

3)    Skvalitňovanie životného 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. 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 potreby jej 

obyvateľov. 

 

 

4.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce: Obec Nová Polhora leží 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 - južne 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, že 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 16 km, od mesta Prešov 20 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. 
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4.2. Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2020:   - 507 

Národnostná štruktúra:    - slovenská národnosť:     99,61 % 

      - česká národnosť:       0,39 % 

Vývoj počtu obyvateľov:    - vývoj počtu obyvateľov má stúpajúcu tendenciu 

 

 

4.3.  Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2020:  - 12,26 % 

Vývoj nezamestnanosti:    - vývoj nezamestnanosti má stúpajúcu 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 založená 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 že obec Nová Polhora taktiež 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, že obec vznikla po požiari. 

 

Vlajka obce 

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

žltej (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 požiar, pri ktorom 

zhorelo vyše stošesťdesiat usadlostí. Keďže obec bola v tom čase preľudnená a v každom dvore bolo 

postavených viac domov, vláda tzv. Slovenského štátu povolila stavať na jednom dvore len jednému, 
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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. Už 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 družstvo 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 každom dvore bola studňa, dvory a záhrady boli oplotené. Jeden domček bol 

odhadnutý na 330 000 Sk. Prvá splátka bola 28 až 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. Každej 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 železnica 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 prežili prechod nemeckých a potom aj sovietskych 

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

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

V roku 1946 občania postavili drevený ´´barák´´, ktorý slúžil 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 až 1956 bol postavený  kultúrny dom a budova základnej školy. Materská škola bola 

postavená v rokoch 1975 až 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 až 1993, kedy bol slávnostne vysvätený. 

V roku 1995 bola obec plynofikovaná.  

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 

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

a Prešov.  

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

realizovaná z budovy bývalej základnej školy. 

V roku 2019 bolo v obci vybudované multifunkčné ihrisko, uskutočnená rekonštrukcia vykurovania 

MŠ, OcÚ a revitalizácia centra obce. V tomto roku bola daná do prevádzky 1. hala logisticko-

priemyselného parku spoločnosti P3 Logistic Parks, ktorá slúži pre logistiku.  

V roku 2020 bola uskutočnená preložka odtoku z MČOV 12 b.j.. Tento rok významne poznačila 

globálna pandémia ochorenia COVID-19, tiež známa ako pandémia koronavírusu. Spoločenské aktivity 

boli obmedzené na minimum, neuskutočnilo sa ani tradičné stretnutie troch Polhor.  
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5. Plnenie úloh 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 knižnica, 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 odloženou 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 vždy z Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a úlohy plníme v 

jednotlivých výchovných zložkách 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 snažíme prispievať k obohacovaniu života 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 živote každého dieťaťa. Bezproblémový 

prechod dieťaťa z rodiny do školy môže vo veľkej miere ovplyvniť rodina, ale najväčšie možnosti ako 

uľahčiť dieťaťu prechod z rodiny do prvej vzdelávacej inštitúcie sú na učiteľke. Už 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 služieb. 

 

 

5.3. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

 Potraviny – Milan Kapajčík 

 Pohostinstvo – Mária Vengrinová 

 Kaderníctvo – Zuzana Kubizniaková 

 Kaderníctvo – Daniela Vengrinová 

 Stolárska výroba nábytku – Vladimír Bálint 

 Kovoobrábačstvo – Jozef Hudák 
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 

2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, 

kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový a finančný rozpočet bol taktiež zostavený ako 

schodkový. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019, uznesením č. 89/2019. 

 

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2020 zmenený trikrát: 

1. zmena schválená dňa 19.06.2020, uznesením č. 38/2020 

2. zmena schválená dňa 21.10.2020, uznesením č. 64/2020 

3. zmena schválená dňa 11.12.2020, uznesením č. 80/2020 

 

 

 
 

 

 

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

 

    

Schválený rozpočet 
Schválený rozpočet                      

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie 

príjmov / čerpanie 

výdavkov                        

k 31.12.2020 

% plnenie príjmov 

/ % čerpania 

výdavkov     

Príjmy celkom 258 571,00 € 342 337,87 € 346 369,02 € 101,18% 

   - bežné príjmy 258 571,00 € 269 939,75 € 273 837,60 € 101,44% 

   - kapitálové príjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 

   - príjmové finančné operácie 0,00 € 72 398,12 € 72 531,42 € 100,18% 

Výdavky celkom 258 571,00 € 317 526,76 € 316 401,26 € 99,65% 

   - bežné výdavky 200 891,00 € 219 283,72 € 218 167,08 € 99,49% 

   - kapitálové výdavky 22 000,00 € 68 432,00 € 68 425,19 € 99,99% 

   - výdavkové finančné operácie 35 680,00 € 29 811,04 € 29 808,99 € 99,99% 

Rozpočet obce 0,00 € 24 811,11 € 29 967,76 € - 

 

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 
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6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2020 

Bežné  príjmy spolu 273 837,60 € 

Bežné výdavky spolu 218 167,08 € 

Bežný rozpočet 55 670,52 € 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 € 

Kapitálové  výdavky spolu 68 425,19 € 

Kapitálový rozpočet  -68 425,19 € 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -12 754,67 € 

Príjmové finančné operácie  72 531,42 € 

Výdavkové finančné operácie 29 808,99 € 

Rozdiel finančných operácií 42 722,43 € 

Príjmy spolu   346 369,02 € 

Výdavky spolu 316 401,26 € 

Hospodárenie obce  29 967,76 € 

Vylúčenie z prebytku (prostriedky zo ŠR) -5 117,10 € 

Vylúčenie z prebytku (školské stravovanie) -111,63 € 

Vylúčenie z prebytku (tvorba fondu opráv a údržby NB) -5 885,96 € 

Vylúčenie z prebytku (finančná zábezpeka NB) -968,34 € 

Vylúčenie z prebytku (SF) -335,51 € 

Upravené hospodárenie obce - zostatok finančných účtov 17 549,22 € 

 

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 

221 Spolu bankové účty 53 574,37 € 

211 Pokladňa 1 173,87 € 

261 Peniaze na ceste -30,14 € 

Spolu (221 + 211 +/- 261) 54 718,10 € 

221 Rezervný fond k 31.12.2020 -4 829,86 € 

221 Sociálny fond k 31.12.2020 -1 659,87 € 

221 Prijaté preddavky ŠJ k 31.12.2020 -111,63 € 

221 Zábezpeka (6 b.j., 12 b.j.) k 31.12.2020 -15 934,62 € 

221 Fond opráv a údržby (6 b.j., 12 b.j.) k 31.12.2020 -9 515,80 € 

221 Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky -5 117,10 € 

Zostatok finančných prostriedkov po vylúčení cudzích zdrojov  17 549,22 € 

 

 

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. 

 

Výsledok hospodárenia Obce Nová Polhora zistený podľa § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3    

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je: 29 967,76 €. 
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného 

zákona, z tohto prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku v sume 5 117,10 € 

b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa ustanovenia 

§140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v sume 111,63 € 

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv bežného roka podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.          

v sume 5 885,96 €  

d) nevyčerpané prostriedky – zábezpeka NB hradená v bežnom roku v sume 968,34 €  

e) nevyčerpané prostriedky SF bežného roka v sume 335,51 € 

 

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. 

 

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 

vo výške 50% z prebytku rozpočtového hospodárenia, t. j. vo výške 8 774,61 €.  

 

 

6.3. Rozpočet na roky 2021 – 2023  

 

    Skutočnosť             

k 31.12.2020 

Rozpočet                       

na rok 2021 

Rozpočet                    

na rok 2022 

Rozpočet                     

na rok 2023     

Príjmy celkom 346 369,02 € 279 643,10 € 287 351,00 € 284 721,00 € 

   - bežné príjmy 273 837,60 € 270 526,00 € 287 351,00 € 284 721,00 € 

   - kapitálové príjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   - príjmové finančné operácie 72 531,42 € 9 117,10 € 0,00 € 0,00 € 

Výdavky celkom 316 401,26 € 279 643,10 € 287 351,00 € 270 718,00 € 

   - bežné výdavky 218 167,08 € 205 019,10 € 200 870,00 € 198 561,00 € 

   - kapitálové výdavky 68 425,19 € 32 260,00 € 23 436,00 € 8 904,00 € 

   - výdavkové finančné operácie 29 808,99 € 42 364,00 € 63 045,00 € 63 253,00 € 

Rozpočet obce 29 967,76 € 0,00 € 0,00 € 14 003,00 € 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

7.1. Majetok 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

Majetok spolu 1 692 716,60 € 1 748 453,03 € 

a) Neobežný majetok vrátane obstarania 1 652 543,00 € 1 682 019,41 € 

z toho:     

  - Dlhodobý nehmotný majetok 5 156,52 € 3 260,40 € 

  - Dlhodobý hmotný majetok 1 549 829,55 € 1 581 202,08 € 

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

b) Obežný majetok 39 974,08 € 66 080,41 € 

z toho:     

  - Zásoby 213,06 € 206,80 € 

   - Zúčtovanie medzi subjektmi VS 26,89 € 40,95 € 

   - Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 0,00 € 

  - Krátkodobé pohľadávky 7 210,35 € 11 114,56 € 

   - Finančné účty 32 523,78 € 54 718,10 € 

   - Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé 0,00 € 0,00 € 

   - Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé 0,00 € 0,00 € 

c) Časové rozlíšenie 199,52 € 353,21 € 

 

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 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 692 716,60 € 1 748 453,03 € 

a) Vlastné imanie 472 421,79 € 496 717,09 € 

z toho:     

   - Oceňovacie rozdiely 0,00 € 0,00 € 

   - Fondy 0,00 € 0,00 € 

   - Výsledok hospodárenia 472 421,79 € 496 717,09 € 

b) Záväzky 846 602,94 € 889 025,14 € 

z toho:     

   - Rezervy 700,00 € 700,00 € 

    - Zúčtovanie medzi subjektami VS 466,80 € 5 117,10 € 

   - Dlhodobé záväzky 775 147,58 € 755 437,43 € 

   - Krátkodobé záväzky 16 147,17 € 17 637,22 € 

   - Bankové úvery a výpomoci 54 141,39 € 110 133,39 € 

c) Časové rozlíšenie 373 691,87 € 362 710,80 € 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prijatých dlhodobých bankových úverov – obec v roku 2020 prijala bankový úver vo výške         

64 800,00 € na investíciu – Preložka odtoku z MČOV 12 b.j., ktorý začne splácať v januári 2021  
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7.3. Pohľadávky 

 

Názov Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2020 

Pohľadávky 7 210,35 € 11 114,56 € 

   - Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 0,00 € 

   - Krátkodobé pohľadávky 7 210,35 € 11 114,56 € 

 

 

7.4. Záväzky 

 

Názov Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2020 

Záväzky 791 294,75 € 773 074,65 € 

   - Dlhodobé záväzky 775 147,58 € 755 437,43 € 

   - Krátkodobé záväzky 16 147,17 € 17 637,22 € 

 

 

8. Hospodársky výsledok za rok 2020– vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

Náklady  240 908,03 € 258 691,18 € 

z toho:     

  50 - Spotrebované nákupy 24 393,32 € 25 190,49 € 

  51 - Služby 36 326,85 € 46 691,02 € 

  52 - Osobné náklady 127 437,77 € 133 253,62 € 

  53 - Dane a poplatky 55,68 € 66,00 € 

  54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 3 036,35 € 1 245,86 € 

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

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 
37 156,03 € 39 704,47 € 

  56 - Finančné náklady 10 552,28 € 11 273,63 € 

  57 - Mimoriadne náklady 0,00 € 0,00 € 

  58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 1 949,75 € 1 266,09 € 

Výnosy  254 995,34 € 282 986,48 € 

z toho:     

  60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 2 411,36 € 2 992,19 € 

  61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00 € 0,00 € 

  62 - Aktivácia 0,00 € 0,00 € 

  63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 188 542,12 € 202 274,27 € 

  64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 46 538,65 € 50 137,00 € 

  
65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek  z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 
1 009,55 € 874,24 € 

  66 - Finančné výnosy 0,00 € 0,00 € 

  67 - Mimoriadne výnosy 2 166,41 € 0,00 € 

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

a PO zriadených obcou alebo VÚC 
14 327,25 € 26 708,78 € 

Výsledok hospodárenia /+ kladný HV, - záporný HV/ 14 087,31 € 24 295,30 € 

 

 

 

Kladný hospodársky výsledok v sume 24 295,30 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov.      
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9. Ostatné dôležité informácie 

 

9.1. Prijaté granty a transfery 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov 

Ministerstvo vnútra SR REGOB, register adries 194,84 € 

Ministerstvo vnútra SR Voľby 719,50 € 

Ministerstvo vnútra SR Nenormatívne prostriedky 806,00 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rodinné prídavky 298,79 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Výchova k stravovacím návykom, školské pomôcky 1 411,20 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 9 138,97 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Projekt „Pracuj, zmeň svoj život" 4 287,72 € 

Ministerstvo vnútra SR Transfer - COVID-19 2 663,79 € 

Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1 324,00 € 

 

 

9.2. Poskytnuté dotácie 

 

Obec v roku 2020 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 350,00 € 

Jednota dôchodcov Činnosť organizácie 500,00 € 

eurobus, a. s.  Dotácia prepravy - počas školských prázdnin 406,07 € 

 

 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- Preložka odtoku z MČOV 12 b.j. 

 

  

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

  

 Predpokladané investičné akcie realizované v roku 2021:  

- Oplotenie obecného cintorína 

- Oprava rigolov 

- Riešiť investormi dokončenie prác na miestnom ihrisku 

- Obstaranie Bytového domu Alfa, Beta  

 

 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 žiadnu udalosť osobitného významu. 
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9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa ochorenia COVID-19 

(koronavírus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil 

mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na 

jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie 

účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej 

situácie na účtovnú jednotku. 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

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

Vypracovala: Ing. Lenka Pangrácová   Schválil:           Anton Šimčák  

V Novej Polhore, 12.03.2021                starosta obce 

 
 

 

 

 

 

Prílohy: 

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

- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 


