
V  roku 2011 obec realizovala prá-
ce na prístavbe budovy obecného 
úradu. Výdavky boli vynaložené na 
betónovanie, dlažbu, omietky, murár-
ske práce, materiál a  práce vo výške 
22 780 €. Obec zakúpila schodiskovú 
plošinu v  budove lekárne  a   šikmú 
schodiskovú sedačku do zdravotného 
strediska. Na kamerový systém boli 
vynaložené kapitálové prostriedky 
vo výške 7 094 €. Obec zakúpila elek-
tronickú zvonkohru vo výške 2 345 €. 
V  rámci projektu Vybudovanie vodo-
vodu Hámor bol financovaný nákup 
pozemkov, prípravná a  projektová 
dokumentácia vo výške 8  170 €. Re-
konštrukcia miestnej komunikácie na 
ulici Odbojárov bola realizovaná vo 
výške  79 128 €. Z kapitálového gran-
tu a  vlastných zdrojov obec investo-
vala do parkoviska pri dome smútku. 
Obec budovala chodník v  cintoríne 
a zakúpila plastové kontajnery na od-
pad. Projekt týkajúci sa infraštruktúry 
cestovného ruchu Polomka Bučník 
– voda na lyžiarskom stredisku stála 
obec 173 137 €. V tomto roku sa rea-
lizoval projekt Vybudovanie zberného 

dvora v Obci Polomka. Obec zakúpila 
veľkoobjemové kontajnery, traktor, 
traktorový náves, čelný nakladač, 
podvozok univerzálneho nákladné-
ho automobilu, nosič výmenných 
pracovných nadstavieb, výmenná 
nadstavba hákový nosič kontajnerov, 
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výmenná nadstavba na zber tuhého 
komunálneho odpadu s lisom a vyklá-
pač, výmenná nadstavba trojstranný 
sklápač, paketovací lis, sypač, nakla-
dač rezací a   miešací voz a realizovali 
sa stavebné práce pod dohľadom sta-
vebného dozoru. Naďalej prebiehali 
v  obci aktivačné práce s  spolupráci 

s  Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny 
v Brezne. Vrámci akti-
vačných prác sa nakú-
pili pracovné náradia, 
krovinorezy a brúska. 
Vrámci projektu Zme-
na palivovej základne 
sa realizoval externý 
manažment a  vyho-
tovil sa propagačný 
panel. Implemento-
val sa projekt Kanali-
zácia I. etapa, vrámci 
ktorej obec financo-
vala stavebné práce a 

stavebný dozor súvisiace s projektom. 
Pre projekt Kanalizácia II. etapa obec 
uhradila propagačný panel. 

V roku 2012 obec pokračovala v prá-
cach na interiéri prístavby obecného 
úradu. Na budove zdravotného stre-
diska sa vymenili okná. Budoval sa 

chodník pred zdravotným stredis-
kom, budovou Pasienkového spolo-
čenstva, zakúpili sa smetné koše na 
verejné priestranstvá, upravilo sa ná-
dvorie, položila sa dlažba pri dome 
smútku a  vybudoval sa chodník do 
kostola. Začali sa práce na budova-
ní parkoviska pri budove starej po-
šty. Obec Polomka zakúpila v  roku 
2012 pozemok od Ihringových pod 
miestnu komunikáciu (ul. Janka Krá-
ľa) a dom aj s pozemkom od Hanulo-
vých. Pokračovali práce na miestnych 
komunikáciách. Zrekonštruovali sa 
cesty na uliciach Komenského, dolná 
časť, Mlynská, Kukučínova, Nálepko-
va, Zápotockého, časť Sama Chalup-
ku. Osadili sa nové dopravné značky. 
V  tomto roku obec zateplila budovu 
základnej umeleckej školy, vymenila 
okná a dvere, a to vo výške 18 972,24 
€. Obec zakúpila kalolis do čistič-
ky odpadových vôd.  Pokračovalo sa 
v  projekte Kanalizácia I. etapa, kde 
oprávnenými výdavkami bola projek-
tová dokumentácia, prevádzkový po-
riadok, vytýčenie stavby a  stavebný 
dozor a stavebné práce (1 065 542,71 
€). Naďalej sa pokračovalo stavebný-
mi prácami na projekte Kanalizácia II. 
etapa (226 483,28 €).



Základná škola sa zapojila do pro-
jektu Budujeme modernú a  kvalit-
nú školu pre deti v  Polomke. Projekt 
bol financovaný z  prostriedkov Eu-
rópskeho sociálneho fondu, štátne-
ho rozpočtu a vlastných zdrojov obce. 
Projekt  mal trvať od 01.05.2012 do 
30.04.2014. Celkové náklady projektu 
boli vo výške 285 967,02 €, kde obec 
prispela 14 286,02 €. 

Obec v  roku 2013 investovala do 
projektu Zmena palivovej základne 
obecných budov, ktorý bol spolu-
financovaný z  prostriedkov EÚ, ŠR 
a z vlastných zdrojov obce (548 818,86 
€). V budove základnej školy bola zre-
konštruovaná kotolňa a sklad pali-
va - teplovodné kotly     na biomasu 
(drevnú štiepku), urobili sa vonkajšie 
rozvody tepla do obecných budov - 
materskej školy, základnej umeleckej 
školy, obecného úradu, budovy le-
kárne a kultúrneho domu, regulačné 
uzly v obvodoch a zateplenie objektu 
materskej školy, kde boli vymenené 
pôvodné drevené okná a dvere za 
plastové a zateplená fasáda budo-
vy s farebnou povrchovou úpravou. 
Obec z vlastných prostriedkov objekt 
škôlky oplotila, vybudovala chod-
ník a  zakúpila dve herné zostavy pre 
deti (preliezky). Urobili sa úpravy aj 

v  interiéri budovy, 
vymenila sa dlaž-
ba a vymaľovali sa 
priestory. Ako prvá 
sa začala vykurovať 
budova základnej 
školy a  postupne 
sa pripájali ďalšie 
budovy. Dokončili 
sa stavebné úpravy 
obecného úradu. 
Obec  zateplila bu-
dovu zdravotného 
strediska a  čias-
točne aj budovu 
lekárne, ktorá sa 
dokončila v  roku 
2014. Zrekonštruo-
vané komunikácie 
boli na uliciach Di-
mitrovova, Sama 
Chalupku, Komen-
ského horná časť, 
Hronská a  Jegoro-

vova vo výške 216  909,86 €. Naďalej 
sa pokračovalo v  implementácii pro-
jektu Kanalizácia II. etapa, kde obec 
uhradila prevádzkový poriadok, pro-
jektovú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby, stavebné práce 
súvisiace s projektom. Obec zakúpila 
ojazdené motorové vozidlo značky 
Peugeot Partner. V  tomto roku obec 
po prvý raz poskyto-
vala dotácie na voľ-
no časové aktivity, 
tzv. „CVČ“ na finan-
covanie aktivít pre 
deti vo veku 5 až 15 
rokov, a to v celkom 
objeme 13  240,00 
€. Vo fitness klube 
sa v  spolupráci so 
športovcami upravi-
li priestory, prerobil 
sa odpad a  vytvorili 
sa podmienky pre 
sociálne zariadenie. 
V  tomto roku bola 
reštaurovaná socha 
drevorubača  pred 
kultúrnym domom. Z  dôvodu bez-
pečnosti sa uskutočnil výrub stromov 
v cintoríne.

V  roku 2014 sa dokončilo zateple-
nie budovy lekárne. Pokračovalo sa 

v  implementácii projektu Zmena pa-
livovej základne. V  priebehu januára 
už boli všetky budovy vykurované  
drevnou štiepkou. V priebehu letných 
mesiacov sa rekonštruovali miestne 
komunikácie, a  to uličky prepájajúce 
ulice SNP a  Štúrova, SNP a Ždiarska, 
Záhradná - Kaštieľna, Železničná a ul. 
Nálepkova. Urobila sa preložka plynu 
na stavbu Drevenica, získali sa vyjad-
renia jestvujúcich sietí a geometrický 
plán. Začala sa rekonštrukcia parku  
pred kultúrnym domom, urobilo sa 
oplotenie, zabudoval sa vodoinšta-
lačný a  elektroinštalačný materiál, 
zakúpila sa dlažba a začal sa budovať 
chodník. Dokončilo sa parkovisko 
pri budove starej pošty, pri budove 
základnej umeleckej školy a  urobil 
sa chodník popri hlavnej ceste až 
k  bočnej bráne základnej školy, ako 
aj medzi budovou obecného úradu 
a lekárňou. Obec zakúpila orientačný 
systém na značenie ulíc a  označenie 
hlavných budov. Z  dôvodu vyššieho 
počtu detí v materskej škole uvoľnila 
základná umelecká škola jeden pavi-
lón, kde sa upravili priestory pre naj-
menších. Aj v budove umeleckej školy 
sa robili úpravy suterénu, vonkajšie 
úpravy sokľa. Sokeľ sa urobil na budo-
ve základnej školy. Úpravy sa dotkli aj 
budovy požiarnej zbrojnice, kde boli 

vymenené pôvodné okná a dvere za 
plastové a  zakúpili sa a  zabudovali 
nové roletové brány na diaľkové ovlá-
danie.  



Vývoj základných ekonomických ukazovateľov
Prehľad plnenia rozpočtu sumárne podľa jednotlivých rokov

2011 v € 2012 v € 2013 v € k  31.08.2014 v €

Príjmy BR 1 342 785 1 350 712,97 1 574 390,07 1 182 538,02

Výdavky BR 1 101 013 1 019 559,51 1 289 935,09 979 973,01

Rozdiel BR + 241 772 + 331 153,46 + 284 454,98 + 202 565,01

Príjmy KR 1 743 565 196 582,29 873 816,42 203 942,23

Výdavky KR 1 935 887 204 076,82 825 921,61 317 367,57

Rozdiel KR - 192 322 - 7 494,53 + 47 894,81 -113 425,34

Príjmy FO 27 900 1 650 882,56 300 778,31 304 728,63

Výdavky FO 0 1 895 773,08 444 000,00 35 300,00

Rozdiel FO + 27 900 - 244 890,52 - 143 221,69 + 269 428,63

Príjmy NP 0 0 434 704,14 74 210,97

Výdavky NP 0 0 315 634,98 131 183,64

Rozdiel NP 0 0 + 119 069,16 - 56 972,67

Rozpočet celkom + 77 350 +  78 768,41 + 308 197,26 + 301 595,63

Zoznam použitých skratiek:
ŠR – štátny rozpočet, ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, KF – Kohézny fond, BR – bežný rozpočet, 
KR – kapitálový rozpočet, FO – finančné operácie, NP – nerozpočtované prostriedky

Obec Polomka prijala nasledovné dotácie a granty: 
v roku 2011 bežné na:

Kamerový systém zo ŠR 590,00 €, projekt Zmena pali-
vovej základne obecných budov z ERDF a ŠR 16 920,11, 
projekt Zberný dvor z KF a ŠR 15 092,34 €, Dni obce Po-
lomka z  Komunálnej poisťovne, a.s. 730,00 €, Ródeo 
183,00 €, projekt Kanalizácia II. etapa z KF a ŠR 2 033,00 €
kapitálové na: 
bezbariérový prístup do zdravotného strediska zo ŠR 
10 000,00 €, refundácia projektu Revitalizácia základnej 
školy z ERDF a ŠR 94 331,48 €, Kamerový systém zo ŠR 
5 410,00 €, Parkovisko pri dome smútku zo ŠR  (rezerva 
predsedníčky vlády) 18 000,00 €, Infraštruktúra cestovný 

ruch Polomka Bučník zo ŠR 163 700,00 €, projekt Zberný 
dvor z KF a ŠR 723 568,39 €, rekonštrukcia miestnej ko-
munikácie ul. Odbojárov z Lesy ŠP 15 000,00 €, projekt 
Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR 713 554,49 €

v roku 2012 bežné na:
projekt Zberný dvor z KF a ŠR 12 861,19 €, podujatia or-
ganizované obcou z  Komunálnej poisťovne 530,00 €, 
projekt Kanalizácia II. etapa z KF a ŠR 21 908,36 €
kapitálové na: 
Kamerový systém zo ŠR   4 000,00 €, zateplenie budo-
vy základnej umeleckej školy zo ŠR 10 000,00 €, projekt 
Zberný dvor z KF a ŠR 42 743,61 €, kalolis zo ŠR ( Environ-
mentálny fond) 102 980,00 €, projekt Kanalizácia I. eta-
pa z KF a ŠR 62 368,57 €, projekt Kanalizácia II. etapa z KF 
a ŠR 836 983,08 €

v roku 2013 bežné na:
projekt Zmena palivovej základne z ERDF a ŠR 7 153,40 €
refundácia projektu Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR 9 668,41 
€, projekt Kanalizácia II. etapa z KF a ŠR 6 555,00 €
kapitálové na: 
projekt Zmena palivovej základne z ERDF a ŠR 518 573,52 
€, projekt Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR 21 317,05 €, refun-
dácia projektu Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR 349 402,88 €
projekt Kanalizácia II. etapa z KF a ŠR 10 450,00 €

v roku 2014 bežné na:
kapitálové na: 
projekt Zmena palivovej základne z  ERDF a  ŠR 
203 942,23 €



Prehľad o prírastku majetku v €:
Rok zarad-

enia
Výška do-

tácie
Vlastné 
zdroje

Celkom

Budova Zberný dvor 2011 322 109,60 16 953,14 339 062,74

Šikmá schodisková plošina  v lekárni 2011 0,00 13 200,00 13 200,00

Kamerový bezpečnostný systém 2011 5 410,00 1 683,88 7 093,88

Dopravné prostriedky, pracovné stroje Zberný dvor 2011 492 801,67 56 897,23 549 698,90

Projekty základná škola 2011 0,00 2 345,00 2 345,00

Pozemok Vodovod Hámor 2011 0,00 312,50 312,50

Majetkový  podiel v URBÁRE 2011 0,00 918,32 918,32

Šikmá schodisková sedačka v OZS 2012 10 000,00 1 743,57 11 743,57

Rodinný dom od Hanulu 2012 0,00 6 127,95 6 127,95

Zateplenie ZUŠ a výmena okien a dverí na budove 2012 10 000,00 8 972,24 18 972,24

Cesta Odbojárov - rekonštrukcia a modernizácia 2012 15 000,00 64 128,08 79 128,08

Kanalizácia I. etapa 2012,2013 1 146 642,99 67 287,89 1 213 930,88

Rekonštrukcia MK Mlynská, časť  S. Chalupku, Komen-
ského  - dolná časť

2012 0,00 136 264,55 136 264,55

Kamerový systém 2012 4 000,00 2 000,00 6 000,00

Kalolis ČOV 2012 102 980,00 5 130,00 108 110,00

Pozemok od Hanulu 2012 0,00 4 972,05 4 972,05

Pozemok od Ihringa ul. Janka Kráľa 2012 0,00 1 292,00 1 292,00

Peugeot Partner 2013 0,00 4 083,33 4 083,33

Herná zostava MŠ 2013 0,00 2 548,80 2 548,80

Herná zostava MŠ 2013 0,00 3 782,40 3 782,40

Kanalizácia II. etapa 2014 847 433,08 1 283 148,84 2 130 581,92

Zmena palivovej základne 2014 745 860,57 130 482,65 876 343,22

Projekt - Dažďová kanalizácia 2014 0,00 5 200,00 5 200,00

Rekonštrukcia MK 2014 0,00 216 909,86 216 909,86

SPOLU: 5 738 622,19 €


