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1. Identifikačné údaje 

 
Názov: Obec Polomka 

Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66  Polomka 

IČO: 00313726 

DIČ: 2020461234 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Lihan, starosta obce 

Telefón: 048/6193 102, 6193 138 

Webová stránka: www.polomka.sk 

 

1.1 Organizačná štruktúra obce: 

 
starosta obce: Ing. Ján Lihan 

zástupca starostu: Ing. Ivan Brozman 

poslanci obecného zastupiteľstva: 

MUDr. Dušan Maruškin, Jesenského 4  

Roman Bešina, Dimitrovova 3  

Dušan Muška, SNP 9  

Mgr. František Hereta, Ždiarska 12  

Ing. Jozef Guzma, Janka Kráľa 6  

doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Osloboditeľov 2 

Mgr. Ivana Šandorová, Ždiarska 6 

Ing. Marian Jagerčík, Komenského 112  

Ing. Ivan Brozman, Štúrova 92  

Roman Kohút, Záhradná 6  

Ing. Vladimír Hrablay, Odbojárov 54 

hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Svetlák 

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 

nasledovné komisie: 

komisia pre rozpočet, financie  

             Ing. Ivan Brozman, Štúrova 92, predseda  

            MUDr. Dušan Maruškin, Jesenského 4, člen  

            Ing. Peter Vojtko, SNP 113, člen  

           Danka Vernárska, Komenského 111, členka  

           Ing. Mária Danieličová, tajomníčka  



komisia výstavby, územného plánovania a pozemková 

 Ing. Marián Jagerčík, Komenského 112, predseda  

 Bc. Anna Šuchaňová, Komenského 103, členka  

 František Bučko, Štúrova 87, člen  

 Ján Ďurčenka, Sama Chalupku 31, člen  

 Ing. Jozef Guzma, Janka Kráľa 6, člen 

 Ing. Vladimír Hrablay, Odbojárov 54, člen 

 Mária Kohútová, tajomníčka  

komisia pre kultúru a školstvo 

 Mgr. František Hereta, Ždiarska 12, predseda  

 PaedDr. Anna Černáková, Osloboditeľov 29, členka  

 Alena Kubušová, Sládkovičova 56, členka  

 Mgr. Ivana Šandorová, Ždiarska 6, členka 

 Martina Babničová - Mesiarkinová, Komenského 120, členka  

 Ing. Andrea Lilková, Janka Kráľa 36, členka  

 Aleš Hereta, Ždiarska 12, člen  

 Diana Ďurčenková, tajomníčka  

komisia pre šport a agroturistiku  

 Roman Kohút, Záhradná 6, predseda  

 Ing. Vladimír Hrablay, Odbojárov 54, člen 

 doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Osloboditeľov 2, člen 

 Ivana Tokárová, Nálepkova 42, členka 

 Ján Harvanka, Kraskova 4, člen 

 Katarína Malčeková, Hámor 20, členka  

 Ing. Ján Fusek, SNP130, člen 

 Ľubomír Hrablay, Komenského 2, člen 

 Mgr. Ján Černák, Osloboditeľov 29, člen 

 Vladimír Račák, Nová 14, člen 

 Bc. Milota Koroncziová, tajomníčka  

komisia pre verejný poriadok a životné prostredie 

 Dušan Muška, SNP 9, predseda  

 Jozef Svetlák, Jesenského 9, člen  

 Roman Bešina, Dimitrovova 3 

 MVDr. Lucia Nováková, Odbojárov 3, členka 

 Janka Hebeňová, tajomníčka  

 



komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

 MUDr. Dušan Maruškin, Jesenského 4, predseda  

 Mgr. Ivana Šandorová, Ždiarska 6, členka  

 Mgr. František Hereta, Ždiarska 12, člen  

 Roman Bešina, Dimitrovova 3, člen 

 Mária Kohútová, tajomníčka 

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad so sídlom na ulici 

Osloboditeľov 12, Polomka. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce Ing. Ján Lihan  

tel. č. 6193 102, fax 6193 102, starosta@polomka.sk 

 

Zamestnancami obce podľa jednotlivých úsekov sú: 

Úsek správy a ekonomiky obecného úradu 

Mária Kohútová, vedúca úseku správy a ekonomiky, správa daní a obecného majetku  

tel. č. 6193 138, dane@polomka.sk  

Ing. Mária Danieličová, ekonómka a rozpočet                                                                         

tel. č. 6193 138, ekonom.ocu@polomka.sk  

Elena Skalošová, personálny a spisový referát,  

Danka Vernárska, personalistika, mzdy  

tel. č. 6193 138, personalne@polomka.sk  

Janka Hebeňová, evidencia obyvateľov, sociálne veci, správa domu smútku a cintorína  

tel. č. 6193 103,  sekretariat@polomka.sk  

Bc. Milota Koroncziová, matričný úrad, kanalizácia, ROEP  

tel. č. 6193 283,  matrika@polomka.sk  

Ing. Stanislav Príboj, stavebný úrad, grantové projekty, verejné obstarávanie  

tel. č. 6193 138, stavebny.urad@polomka.sk  

Mária Rástočanová, doručovateľka, upratovačka 

 

Úsek odpadového hospodárstva, robotníci 

Zuzana Piliarová, sklad, TKO,  tel. č. 6193 290, sluzby@polomka.sk 

Ján Obrtanec, zberný dvor 

Marián Kaštan, záhradník 

Róbert Anderko, robotník 

Tomáš Buvala, robotník 

 

Úsek školstva 

Elena Lunterová, riaditeľka školy 

Emília Kubíková, učiteľka 

Ľubomíra Tokárová, učiteľka 

Marta Pisárová, učiteľka 
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Mgr. Janka Vengerová, učiteľka 

Mgr. Lucia Vengerová, učiteľka 

Dana Michalcová, upratovačka 

Jozefína Kaštanová, kuchárka 

Ing. Daniela Škvarková, spoločný školský úrad 

 

 Úsek opatrovateľskej služby 

Marianna Černáková, opatrovateľka 

Anna Jagerčíková, opatrovateľka 

Beáta Maruškinová, opatrovateľka 

Ľubica Máliková, opatrovateľka 

Katarína Lakatošová, opatrovateľka 

Anna Šandorová, opatrovateľka 

Adriána Skalošová, opatrovateľka 

Lenka Lihanová, opatrovateľka 

Mária Buvalová, opatrovateľka 

 

Spoločné obecné úrady 

Spoločný stavebný úrad pre obce Braväcovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, 

Pohorelá; sídlo na Obecnom úrade, Osloboditeľov 12, Polomka  

Ing. Stanislav Príboj, tel. č. 0911 384 385, stavebny.urad@polomka.sk 

Spoločný školský úrad pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti, a to pre obce 

Telgárt, Šumiac, Pohorelá, Heľpa, Závadka nad Hronom, Polomka, Bacúch a Beňuš; sídlo        

na Obecnom úrade, Osloboditeľov 12, Polomka 

Ing. Daniela Škvarková, tel. č. 0911 386 387, urad.skol@gmail.com 

 

Rozpočtové organizácie obce 

Základná škola, Komenského 34, 976 66  Polomka, štatutárny orgán: RNDr. Magdaléna 

Sviteková, riaditeľka školy, základnou činnosťou je poskytovanie výchovno-vzdelávacieho 

procesu na primárnej úrovni, IČO 37828495, tel. č. 048/6193 123, e-mail: zspolom@pobox.sk,  

webová stránka: zspolomka.edupage.org  

 

Príspevkové organizácie obce  

obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu 

 

Neziskové organizácie založené obcou  

obec nemá založenú neziskovú organizáciu 

 

Obchodné spoločnosti založené obcou:  

Obec Polomka s.r.o., Osloboditeľov 12, 976 66  Polomka, štatutárny orgán: Ing. Ján Lihan, 

konateľ, vklad do základného imania: 6 639,- € , percentuálny podiel: 100 %, podiel                      

na hlasovacích  právach: 100 %, IČO: 36037133, tel. č. 048/6193 102, e-mail: 

starosta@polomka.sk  
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Predmetom činnosti podľa obchodného registra sú:  

 prevádzkovanie lyžiarskeho vleku   

 umelé zasnežovanie lyžiarskych tratí     

 maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu                                                

voľných živností 

 veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

v rozsahu voľných živností 

 predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych 

nápojov, koktailov, vína a destilátov 

 predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a  

obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je  

k dispozícií viac ako 8 miest 

 sprostredkovateľská činnosť 

 pohostinská činnosť 

   

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien     

 organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí      

 prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení     

 prevádzkovanie čistiarne a práčovne     

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov     

 výroba knedlí     

 ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských 

činností v týchto zariadeniach  

 

Zamestnanci Obce Polomka s.r.o.: 

Marián Kán, poverený vedúci úseku VVS, informatik, tel.č. 6193 290, informatik@polomka.sk  

Mária Maruškinová, účtovníčka, tel. č. 6193 138, ekonom@polomka.sk  

Jozef Majerčík, vedúci lyžiarskeho strediska, tel. č. 0903 406 750, bucnik@polomka.sk  

Alena Kubušová, prevádzkarka lyžiarskeho strediska, t. č. 0910 954 639 

Daniela Hasonová, vedúca papierníctva a rozličného tovaru, tel. č. 6193 298  

Drahomíra Fašková, vedúca  závodného stravovania, penzión, tel. č. 6193 116, 0903 488 190  

Anna Pohančaníková, kuchárka 

Diana Ďurčenková, kultúra a knižnica, pamätná izba, tel. č. 6193 190, kultura@polomka.sk  

Milan Brozman, Ľubomír Kochan, Miloš Maruškin, Michal Velebný, Jozef Roľko,                       

Ján Černák - robotníci 
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1.2  Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslaním obce je čo najefektívnejšie plnenie úloh vyplývajúcich z jej originálnych 

a prenesených kompetencií a starostlivosť o jej obyvateľov. 

 

Vízie obce: Obec chce byť bezpečnou, rozvíjajúcou sa obcou poskytujúcou svojim občanom  

dobrú kvalitu života s dostatkom možností bývania, pracovných príležitostí priamo v obci a jej 

okolí, vzdelávania sa a zaujímavých ponúk pre aktívne trávenie voľného času nielen                   

pre mladých, ale i pre seniorov a jej návštevníkov. 

Cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Polomka, po ekonomickej, sociálnej a 

kultúrnej stránke.  

 

 

1.3 Základná charakteristika obce 

 

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky; združuje občanov, 

ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Podľa zákona o obecnom zriadení   č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov obec vykonáva samosprávu prostredníctvom volených orgánov obce. 

Nimi sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 

 

1.4  Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce: kraj Banskobystrický, okres Brezno, mikroregión Horehron 

Susedné obce patriace do mikroregiónu Horehron: Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Závadka          

nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Šumiac, Telgárt 

Celková rozloha katastrálneho územia obce: 9 404 ha, zastavaná plocha 2 403 ha 

Nadmorská výška: 628 m. n. m. v strede obce 

 

                                



Polomka je horehronská obec ležiaca v okrese Brezno s bohatou minulosťou a vychýrenými 

ľudovými tradíciami. Nachádza sa na jednoosovom cestnom a železničnom ťahu v západnej 

časti neveľkej a pretiahnutej zníženiny Heľpianskeho podolia, vzdialená 19 km na východ          

od okresného mesta Brezna a 62 km od krajského mesta Banskej Bystrice. Heľpianske Podolie, 

pomerne úzky a neveľký krajinný celok na hornom povodí Hrona, patrí  k prírodne najkrajším 

a národopisne najcennejším oblastiam stredného Slovenska. 

Územie Polomky je rozlohou 9 404 ha najväčšie v Heľpianskom podolí. Takmer celé územie 

Polomky sa nachádza v národných parkoch Nízke Tatry a Muránska planina alebo v ich 

ochrannom pásme. Rozprestiera sa od nivy Hrona severne na južných svahoch Nízkych Tatier 

a južne na severných svahoch Slovenského Rudohoria v nadmorských výškach od 600 do 1 439 

m. n. m. na juhu chotára - Fabova hoľa a 1 665 m na severe – Homôlka. V strede obce je 

nadmorská výška 628 m. n. m. 

Na území obce sa v súčasnom období nevyskytujú významnejšie nerastné suroviny, hoci 

v minulosti sa ťažilo striebro, zlato a železná ruda. Hydrograficky patrí územie obce do povodia 

Hronu. V dolinách prítokov Hrona vyvierajú minerálne pramene. Prírodné prostredie v okolí 

dediny vytvárajú lesy s množstvom bukových a smrekových drevín. Obec má dostatok pôdy, 

ktorá je intenzívne využívaná v poľnohospodárstve, najmä na pestovanie zemiakov a obilia. 

 

1.5  Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2015 bolo 2 996, z toho muži 1 464 a ženy 1 532 

 

Zloženie obyvateľstva podľa veku 

 muži ženy spolu 

          do  6 rokov 114 108 222 

od  6 do 18 rokov 167  167 334 

od 18 do 60 rokov 896  851  1 747 

nad 60 rokov 287 406 693 

 

Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok 

obyvateľstva a starnutie populácie. V obci bol zaznamenaný pokles počtu obyvateľov.    

Hustota obyvateľstva: pokles na 32,2 obyvateľa na 1 km2 

Národnosť: slovenská 91,91 %, rómska 4,03 %, česká 0,17 %, maďarská, poľská, ukrajinská 

a nezistená 

Náboženské zloženie: rímsko-katolícke, evanjelické, neveriaci 

 

 

 



1.6  Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2015: 253 (z toho 128 žien) evidovaných nezamestnaných 

Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2015: 12,52 % 

Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti zaznamenával až do roku 2008 klesajúci trend. Neskôr 

z dôvodu ekonomickej krízy došlo k nárastu počtu evidovaných nezamestnaných. V súčasnosti 

sa nezamestnanosť kolíše okolo 12,5 %.  

Významným ukazovateľom na trhu práce je doba evidencie nezamestnaných obyvateľov. Dve 

najväčšie skupiny tvorili nezamestnaní s dĺžkou evidencie od štyroch do šiestich mesiacov 

a v skupine nad dvanásť mesiacov. Z nej je najpočetnejšou skupinou skupina nezamestnaných 

od trinásť do osemnásť mesiacov. Negatívom je zvyšovanie počtu obyvateľov práve dlhodobo 

nezamestnaných nad dvadsaťštyri mesiacov, ktorí strácajú pracovné návyky. Z hľadiska 

dosiahnutého vzdelania tvorili najväčšiu skupinu obyvateľov s nižším stredným vzdelaním a 

úplným stredným odborným vzdelaním.  

 

1.7  Symboly obce 

Erb obce                                                                        Vlajka obce  

Blazón erbu: v červenom štíte skrátené rameno                       Bielej farby s vnútorným červeným pruhom  

držiace vodorovne zdvihnutú sekeru – striebornej farby.      zostrihnutý do cípu.  

Erb pripomínajúci drevorubačstvo i známu 

Polomskú vzburu. 

 

 

                                        

Pečať obce                                                                              

                                            



1.8 História obce 

 

Do 13. storočia boli lesy Horehronia kráľovským poľovným revírom. Koncom tohto storočia 

tu vznikali prvé banícke osady s ťažbou striebra a zlata. Ďalšie osady na Horehroní v 14. storočí 

vznikali na nemeckom emfyreutickom (dedičnom) práve. Od konca 15. do 17. storočia zasiahla 

do rozvoja územia valašská kolonizácia a aj Polomka vznikla na valašskom práve. Z rôznych 

historických prameňov je možné sa domnievať, obec bola založená  v 14. storočí. Avšak prvé 

písomné záznamy o vzniku Polomky pochádzajú z roku 1525, keď „ ... obyvateľ Polomky Alex 

nechcel predať syr Konôpkovi z Brezna za nehodnotnú mincu...“.  Počet obyvateľov Polomky 

vzrástol od roku 1551 do roku 1605 z deviatich rodín na tridsaťsedem. Už v tomto období obec 

mala významné osobnosti z rodiny Hreblayovcov, ktorí získali zemiansky titul a s ním vlastný 

erb. 

Pečať Polomky je známa v odtlačku z roku 1737. Mala okrúhly tvar, priemer 28 mmm. 

Averz má obraz Najsvätejšej trojice. Kruhopis znie po latinsky Sigilium pagi Polonka iuxta 

Gron, po slovensky Pečať dediny Polomky nad Hronom. 

 

                                        
 

Prvé správy o cirkevnej organizácii sú zo 16. storočia, kedy stál v Polomke drevený kostol. 

Nový, murovaný začal stavať palatín Uhorska František Vešeléni s manželkou v roku 1666. 

Vysvätený bol 29. septembra 1669. Naproti fare stála škola, postavená z dreva a mala dve 

miestnosti. Prvá zmienka o učiteľovi sa zachovala z roku 1701. V obci bol aj útulok                      

pre chudobných ľudí – špitáľ, ktorý vybudoval gróf Štefan Koháry pre dvanásť chudobných 

a vytvoril na jeho udržiavanie základinu 4 500 rýnskych zlatých, ktorú uložil v Rimavskej 

Sobote na 6% úrok. Dnes je v tejto budove malé múzeum, tzv. pamätná izba. 

Prví obyvatelia sa zaoberali predovšetkým pastierstvom oviec a ich produkty tvorili základ 

ich potravy. Vzhľadom na vlhké a krátke vegetačné podnebie, neúrodné pôdy, ľudia pestovali 

z poľnohospodárskych plodín predovšetkým krmoviny. Z obilnín pestovali ovos, jarec a žito. 

Okrem toho vo väčšej miere pestovali strukoviny, ktoré postupne nahrádzali zemiakmi. 

Významnou textilnou plodinou bol ľan a konope. Spracovanie týchto plodín zabezpečovalo 

prácu žien počas jesenného a zimného obdobia. Všetky práce si gazdinky zabezpečovali samé 

až po konečný výsledný produkt – plátno, ktoré ešte aj dnes tvorí hlavnú súčasť ľudového kroju. 

Neskôr nastal rozmach remesiel a povozníctva, pretože v tom čase bolo už rozvinuté lesné 

hospodárstvo, ktoré produkovalo stavebné drevo, šindle a rezivo  pre domáci i zahraničný trh, 



tiež nevyhnutné priemyselné palivo – drevené uhlie   pre železiarske podniky. Bola vybudovaná 

i priemyselná píla na vodný pohon. V tom čase mala Polomka aj vodný mlyn a pivovar. 

Už v prvej polovici 17. storočia podľa rozlohy ornej pôdy bola Polomka najväčšou dedinou 

muránskeho panstva. Okrem toho bola aj najbohatšou obcou, a preto sa dostala na 16 rokov        

do užívania ostrihomskej kapituly za dlhy pána Muránskeho hradu. Podľa kanonickej vizitácie 

z roku 1773 mala Polomka filiálky Bacúch a Závadku. Ťažba a spracovanie dreva bola v 19. 

storočí významným zdrojom obživy a práce. Za týchto podmienok vznikali  na Horehroní píly 

na spracovanie guľatiny. Lesný úrad v Polomke obhospodaroval lesy lesných správ v Heľpe, 

Polomke a Závadke a patril medzi najväčšie z Coburgových majetkov. S elektrifikáciou obce sa 

začalo už v roku 1928 vlastnými silami a prostriedkami. 

Nepriaznivé ekonomické pomery na začiatku 20. storočia citeľne zasiahli chudobné 

Horehronie i samotnú Polomku. Začalo sa vysťahovalectvo do Austrálie, Francúzska                        

a  do Ameriky. Prvá svetová vojna Polomku nezasiahla, no zhoršila už aj tak biedny život 

obyvateľov. Po vojne sa bieda ešte naďalej prehlbovala.  

12. novembra 1932 sa obyvatelia Polomky vzbúrili proti krutým exekútorom, ktorí pripravili 

mnohé rodiny o strechy nad hlavou. V tom čase žandári zastrelili dvoch občanov.  Táto udalosť 

sa zapísala do dejín ako Polomská vzbura. Po vyhlásení Slovenského národného povstania 

nastúpilo do zbraní približne 800 mužov, či už ako partizáni alebo záložníci k slovenskej armáde. 

Zúčastnili sa ostrých bojov na všetkých úsekoch povstaleckého územia. V druhej polovici 

novembra 1944 prišli sem členovia anglickej vojenskej misie pod vedením majora H. M. 

Sehmera. V druhej polovici decembra prišli  za nimi aj členovia americkej vojenskej misie 

námorného kapitána – poručíka Jamesa Holta Greena, ktorí sa usadili v poľovníckej chatke      

pod Homôlkou. Príslušníkom tejto misie bol aj rodák z Polomky, seržant Jozef Horváth. 

Príslušníci spojeneckých misií boli dňa 26. decembra 1944 napadnutí jednotkou Edelweis, zajatí 

a odtransportovaní do koncentračného tábora Mauthasen, kde ich 24. januára 1945 fašisti 

popravili.  Polomka bola oslobodená rumunskými a sovietskymi vojakmi 30. januára 1945.  

Po druhej svetovej vojne obec zaznamenala všestranný rozmach, najmä vo výstavbe 

rodinných domov. V roku 1976 bol vybudovaný Drevokombinát – závod na spracovanie drevnej 

hmoty a výrobu drevárskych výrobkov. Rast zaznamenalo aj poľnohospodárstvo a lesné 

hospodárstvo. Prevažne s dobrovoľnou pomocou občanov sa v obci postavili mnohé stavby, 

ktoré slúžia zrekonštruované dodnes, a to základná škola, materská škola, kultúrny dom, 

požiarna zbrojnica, zdravotné stredisko, lekáreň, farský úrad, dom smútku, štadión, či čerpacia 

stanica pohonných hmôt. 

Obec je výnimočná charakteristickým nárečím, ktoré nie je podobné nárečiam ani 

v susedných obciach, ani nárečiu v žiadnom inom regióne na Slovensku. Aj v súčasnosti je 

možné stretnúť v obci staršie ženy oblečené v ľudovom kroji. Počas sviatkov a rôznych 

kultúrnych podujatí si slávnostný kroj obliekajú aj deti a mládež. Zachovala sa tu aj tradičná 

kuchyňa, resp. typické polomské jedlá a múčniky, ako napr. „krompak v kapuste“, „podlev“, 

„štikaná chamula“, „hriatô s medom“ i vychýrená „ťahaná štrúdľa“. 

 

 

 

 



1.9 Pamiatky 

K najvýznamnejším pamiatkam v obci patrí Kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorého história siaha       

až do roku 1666.           

 

 

K ďalším patrí Chudobinec pamätný, resp. pamätná izba s hodinami so zvonkohrou; slnečné 

hodiny, pamätník padlým vojakom počas 2. svetovej vojny z anglo-americkej misii  parku, 

  

                   

                  

k ďalším pamiatkam patria kaplnky, a to zasvätené sv. Jánovi Nepomuckému, sv. Anne, 

Sedembolestnej Panne Márii, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Všetkých svätých 

a kaplnka Božského srdca. Pred kultúrnym domom stojí replika sochy drevorubača. 

V miestnom cintoríne sa nachádza hrob Márie Kráľovej, manželky spisovateľa Janka Kráľa.  

              

1.10 Významné osobnosti v obci  

 

Mikuláš Ferjenčík /5.12.1904 Polomka - 4.3.1988, Denver, Colorado, USA/ 

Študoval na gymnáziu v Rožňave, roku 1928 absolvoval veterinárnu fakultu v Brne. Pôsobil     

vo vojenskej veterinárnej službe. Protifašisticky orientovaný účastník odboja, blízky 

spolupracovník a zástupca Jána Goliana vo Vojenskom ústredí. 4. augusta 1944 odletel ako člen 

delegácie ilegálnej SNR za antifašistov v armáde, ktorej úlohou bolo informovať predstaviteľov 

ZSSR situácii na Slovensku. Po návrate na povstalecké územie pôsobil ako prednosta 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1928
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brno
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https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Golian_(gener%C3%A1l)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojensk%C3%A9_%C3%BAstredie_SNR&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944


veterinárnej služby pri veliteľstve 1. čs. armády na Slovensku. Povereník SNR pre národnú 

obranu. Po februári 1948 emigroval do USA. Čechoslovakisticky a protikomunisticky 

orientovaný činiteľ, predseda Československej národnej rady v Amerike. V exile bojoval        

proti falšovaniu faktov o povstaní uskutočňovanom komunistami. Roku 1992 povýšený               

do hodnosti armádneho generála in memoriam.   

 

Michal Chudík /29.9.1914  Polomka - 24.4.2005 Praha/  

Bol slovenský a československý politik Komunistickej strany Slovenska, pofebruárový poslanec 

Národného zhromaždenia ČSR, Národného zhromaždenia ČSSR a Snemovne ľudu Federálneho 

zhromaždenia, člen Zboru poverencov - dlhoročný poverenec poľnohospodárstva, predseda 

Slovenskej národnej rady, diplomat a spisovateľ. 

 

2 Plnenie funkcií v obci (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

2.1 Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú:  

Materská škola Polomka, Komenského 31, Polomka 

 Elena Lunterová, riaditeľka, tel. č. 6193 232  

Základná škola Polomka, Komenského 34, Polomka  

             RNDr. Magdaléna Sviteková, riaditeľka, tel. č. 6193 123, zspolom@pobox.sk  

 PaedDr. Anna  Černáková, zástupkyňa riaditeľky 

Špeciálna základná škola, Štúrova 60, Polomka 

Ing. Anna Švidraňová, riaditeľka, tel. č. 6193  121 

Súkromná základná umelecká škola Polomka, Osloboditeľov 8, Polomka  

Mgr. Stanislava Skladaná, riaditeľka, tel. č. 0911 579 111 , riaditel@zuspolomka.sk 

           

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na detí a žiakov z marginalizovaného prostredia, vzhľadom na to, ich počet rastie.  

 

2.2  Zdravotníctvo 

 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú: 

 

Ambulancia pre deti a dorast, Osloboditeľov 14, Polomka 

MUDr. Helena Zubalová, tel. č. 6193 134 

Neštátna ambulancia pre dospelých, Osloboditeľov 14, Polomka 

MUDr. Tamara Kubušová, tel. č. 6193 282 

Neštátna zubná ambulancia, Osloboditeľov 14, Polomka 

MUDr. Milena Hermanová, tel. č. 6193 636 
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Neštátna gynekologická ambulancia, Sládkovičova 58, Polomka 

 MUDr. Ľuboslav Herman, tel. č. 6193 109 

Neštátna chirurgicko-traumatologická ambulancia, Sládkovičova 58, Polomka 

MUDr. Vladimír Oceľ, tel. č. 6193 966 

Verejná lekáreň Polomka, s.r.o., Sládkovičova 58, Polomka, tel. č. 6187 215 

 

2.3 Sociálne zabezpečenie 

 

Sociálne služby v obci zabezpečuje obec prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej 

služby vlastnými zamestnancami. 

 

2.4  Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje predovšetkým obec organizovaním 

pravidelných kultúrnych podujatí v spolupráci s miestnou folklórnou skupinou Brezinky, 

seniorskou speváckou skupinou a deťmi zo škôl. V roku 2015 sa začalo nepravidelne premietať 

v kultúrnom dome prostredníctvom miestnych nadšencov, pod názvom Funzone Cinema 

Polomka. Historické artefakty sú umiestnené v pamätnej izbe a v súkromnej Galérii p. Jozefa 

Jagerčíka.  

 

Prehľad uskutočnených kultúrno-spoločenských udalostí v roku 2015: 

 v januári na sviatok Troch kráľov privítal starosta, poslanci a zamestnanci obce kňaza, 

členov farskej rady a spevokolu na obecnom úrade, 

 koncom januára si obec pietnym aktom pripomenula Oslobodenie obce rumunskými 

vojakmi, 

                                      

 marec ako mesiac knihy – deti z materskej školy navštívili miestnu knižnicu, 

 28.3. starosta obdaril všetkých učiteľov v obci pri príležitosti Dňa učiteľov, 

 v apríli sa uskutočnil Detský folklórny festival a prezentovala sa seniorská spevácka 

skupina z Polomky v Brezne, 

 8.5. si obec pripomenula Deň víťazstva nad fašizmom, našu obec navštívila americká 

misia a spolu s predstaviteľmi obce položili veniec k pamätníku v parku a pri chate   

na Homôlke,  

 v máji sa konalo kultúrne podujatie Deň matiek pre všetky matky v obci, 

 v júni sa prezentovala folklórna skupina Brezinky na Horehronských dňoch spevu 

a tanca v Heľpe, 

 v júni sa konalo stretnutie seniorských speváckych skupín na podujatí Stretnutie troch 

generácií v Hronci, 



 24.6. obec zorganizovala podujatie pod názvom Pálenie Jánskych ohňov v areáli 

lyžiarskeho strediska ,              

 v júli sa už tradične konalo podujatie s názvom Ródeo, 

 15.8. bola obec Polomka hostiteľskou obcou stretnutia spriatelených obci a ich 

obyvateľov z Polomy, Gemerskej Polomy a Pustej Polomy, 

 

       
 
                                

 v auguste na výročie SNP obec spolu s občanmi slávnostne položila veniec 

k pamätníku SNP 

 v septembri sa konali Dožinky v spolupráci s miestnym farským úradom pri kostole 

 október je mesiac úcty k starším a obec aj v roku 2015 pripravila posedenie 

a pohostenie pre seniorov,  

 12.11. sa konal pietny akt k výročiu Polomskej vzbury 

 v decembri sa konalo podujatie Mikulášska nádielka, kde obec potešila sladkosťami 

najmä deti, rozsvietil sa vianočný strom, 

 počas vianočných sviatkov sa konalo podujatia Vianočná akadémia  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať naďalej na prezentáciu tradícií a folklóru, zachovania ľudových remesiel, 

ale i podporovanie novodobých umeleckých smerov. 

 

2.5  Šport  

 

Pre športových nadšencov sú k dispozícii viaceré športoviská, ako lyžiarsky areál, dve 

multifunkčné ihriská, dva štadióny, telocvičňa, fitness klub a horolezecká stena.  

Obcou boli podporené športové podujatia ako Horehronský Bučník – súťaž v lyžovaní, halový 

futbal, stolnotenisový turnaj, pouličný futbalový turnaj, tenisový turnaj, volejbalový turnaj, či 

nočnú hasičskú súťaž.  

                                              
 



2.6  Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Obec Polomka s.r.o., Osloboditeľov 12, 976 66  Polomka, t. č. 6193 138 

Zberný dvor na zber rôzneho druhu odpadu, Osloboditeľov 3, Polomka 

Rímskokatolícky farský úrad, Kraskova 1, Polomka, t. č. 6193 101 

Slovenská sporiteľňa, a. s. pobočka Polomka, Osloboditeľov 16, Polomka, t. č. 43 14 770 

Slovenská sporiteľňa, a. s. bankomat v budove na ul. SNP 69 

Primabanka Slovensko, a .s. bankomat v budove na ul. SNP 62  

Slovenská pošta, SNP 60, Polomka, t. č. 6193 192  

Pasienkové spoločenstvo, Osloboditeľov 16, Polomka, t. č. 6193 499 

Urbársko-pozemkové spoločenstvo, Osloboditeľov 20, Polomka 

Kaderníctvo Martina Polťáková, Osloboditeľov 10, Polomka 

Kaderníctvo Ľudmila Kalendová, Sládkovičova 58, Polomka 

Kaderníctvo Miklošková Paulína, Zápotockého 60, Polomka  

Penzión Bučník s reštauráciou, Osloboditeľov 12, Polomka 

Oprava motorových vozidiel, Muška Dušan, SNP 9, Polomka 

Oprava osobných motorových vozidiel, Ján Kaštan, Polomka, časť Hámor 

Preklady, Michal Žugec, Jánošíkova 23, Polomka 

Pohrebníctvo Martina Babničová - Mesiarkinová, Osloboditeľov 20, Polomka 

Vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty a fyzické osoby (podnikateľské subjekty) 

Ubytovanie v obci – pozri www.polomka.sk  

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

myWood Polomka Timber s. r. o., Osloboditeľov 42, Polomka 

Euro IN spol. s r. o. - Stavebniny, Osloboditeľov 33, Polomka 

Iveta Kúkolová FACH CENTRUM, SNP 60, Polomka 

Poltex Ján Ďurčík, Zápotockého 68, Polomka 

Papiernictvo, rozličný tovar, SNP 62, Polomka 

Drogéria Anel, Eliška Bešinová, Osloboditeľov 27, Polomka 

Drogéria, Monika Petrovičová, SNP 66, Polomka 

Kvetinárstvo, Osloboditeľov 20/A, Polomka 

Halens shop, Osloboditeľov 20/A, Polomka 

Textil, Anna Krištofíková, Osloboditeľov 14, Polomka 

Textil Veronika, Osloboditeľov 20, Polomka 

Textil Kubušová, Osloboditeľov 16, Polomka 

Pekáreň u Božky, Božena Šušorová, Štúrova 104, Polomka 

CBA Elena Faťunová, SNP 69, Polomka  

Potraviny Oravkinová, Osloboditeľov 27, Polomka 

COOP Jednota, Komenského 95,  Polomka 

COOP Jednota, SNP 2, Polomka 

Denisa Kubajdová, Ždiarska 2, Polomka 

Potraviny Murínová, Osloboditeľov 20, Polomka 

Mäso - Potraviny Jozef Pohančaník, Komenského 62, Polomka 

http://www.polomka.sk/


Mäso Ľubomír Lapin, SNP 67, Polomka 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

Agrospoločnosť Polomka s. r. o., Jegorovova 3, Polomka 

samostatne hospodáriaci roľníci 

 

 

3.  Ekonomické východiská 

 

Zákon definujúci základné postavenie obcí, ich orgánov, úloh, ktoré majú plniť a možnosti 

združovania určuje zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Zároveň stanovuje, že obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi. Pričom 

hospodárenie s obecným majetkom definuje zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži     

na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady 

hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok 

do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo 

môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. 

 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

 

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet zostavovaný podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. a zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obec vedie 

účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných 

vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa  príslušného zákona o štátnom rozpočte. Všeobecnou 

legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových 

organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva. Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 



účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky.  

 

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie 

na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom 

správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, 

ktorý sa preniesol na obec. 

 

 

3.1  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Rozpočet obce Polomka na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 

12.12.2014 uznesením č. 12/2014 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový. 

 

V priebehu rozpočtového roku došlo k zmenám rozpočtu, a to rozpočtovými opatreniami:  

 prvá zmena bola schválená dňa 19.02.2015 uznesením č. 23/2015 

 druhá zmena bola schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 52/2015  

 tretia zmena bola schválená dňa 27.08.2015 uznesením č. 57/2015  

 štvrtá zmena bola schválená dňa 29.10.2015 uznesením č.69/2015 

 piata zmena – úprava rozpočtu starostom obce bola dňa 31.12.2015. 

 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2015 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1 562 536,00 2 532 964,22 2 649 654,59 169,57 

z toho :     

bežné príjmy 1 549 176,00 1 760 983,45 1 827 930,29 117,99 

kapitálové príjmy 0,00 102 020,77 102 020,77 100,00 

finančné príjmy 0,00 656 600,00 656 600,00 100,00 
príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
13 360,00 13 360,00 63 103,53 472,33 

Výdavky celkom 1 562 536,00 1 717 932,15 1 649 443,96 105,56 

z toho :     

bežné výdavky 844 272,00 975 078,94 940 655,61 111,42 

kapitálové výdavky 254 121,00 219 935,21 185 248,94 72,90 

finančné výdavky 0,00 11 800,00 11 800,00 100,00 
výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
464 143,00 511 118,00 511 739,41 110,25 

Rozpočet obce  0,00 815 032,07 1 000 210,63  



Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v € 

  

Bežné  príjmy spolu                          1 891 033,82 

z toho : bežné príjmy obce                           1 827 930,29 

             bežné príjmy RO                               63 103,52 

Bežné výdavky spolu                          1 452 395,02 

z toho : bežné výdavky  obce                            940 655,61 

             bežné výdavky  RO                             511 739,41 

Bežný rozpočet                    +   438 638,80 

Kapitálové  príjmy spolu                             102 020,77 

z toho : kapitálové  príjmy obce                           102 020,77 

             kapitálové  príjmy RO                                        0,00 

Kapitálové  výdavky spolu                             185 248,94 

z toho : kapitálové  výdavky  obce                              185 248,94 

             kapitálové  výdavky  RO                                        0,00 

Kapitálový rozpočet              - 83 228,17 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  + 355 410,63 

Vylúčenie z prebytku                            54,32 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                     + 355 356,31 

Príjmy z finančných operácií                           656 600,00 

Výdavky z finančných operácií                              11 800,00 

Rozdiel finančných operácií                         + 644 800,00 

PRÍJMY SPOLU                      2 649 654,59 

VÝDAVKY SPOLU                    1 649 443,96 

Hospodárenie obce                     1 000 210,63 

Vylúčenie z prebytku                                54,32 

Upravené hospodárenie obce                   1 000 156,331 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 355 410,63 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

v sume 54,32 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 35 535,63 €.  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 644 800,00 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 0,00 €.  



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 nevyčerpané prostriedky           

zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky, a to na dopravné žiakom ZŠ Polomka poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 54,32 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom 

roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 

vo výške 35 535,63 €.  

 

 

Rozpočet na roky 2016 - 2018   

    

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet   

na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Príjmy celkom 2 649 654,59 2 025 976,00 1 787 976,00 1 787 976,00 

z toho :     

bežné príjmy 1 827 930,29 1 774 616,00 1 774 616,00 1 774 616,00 

kapitálové príjmy 102 020,77 0,00 0,00 0,00 

finančné príjmy 656 600,00 238 000,00 0,00 0,00 

príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
63 103,53 13 360,00 13 360,00 13 360,00 

 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet   

na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Výdavky celkom 1 649 443,96 1 942 040,00 1 406 888,00 1 476 888,00 

z toho :     

bežné výdavky 940 655,61 1 047 166,00 1 013 454,00 1 013 454,00 

kapitálové 

výdavky 

185 248,94 431 700,00 30 000,00 0,00 

finančné výdavky 11 800,00 0,00 0,00 0,00 

výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
511 739,41 463 174,00 463 434,00 463  434,00 

 

 

 

 

 



3.2 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

Účtovná jednotka Obec Polomka eviduje takýto stav majetku a zdroje krytia v €: 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Majetok spolu 12 517 555,30 11 357 714,54 11 357 714,54 

Neobežný majetok spolu 9 909 973,77 9 689 714,38 9 689 714,38 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 8 595 574,69 8 465 292,03 8 465 292,03 

Dlhodobý finančný majetok 1 314 399,08 1 224 422,35 1 224 422,35 

Obežný majetok spolu 2 603 902,92 1 664 474,81 1 664 474,81 

z toho :    

Zásoby 280,27 311,97 311,97 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 604 186,21 576 425,16 576 425,16 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  96 135,64 97 584,21 97 584,21 

Finančné účty  196 520,53 921 573,20 921 573,20 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 706 780,27 68 580,27 68 580,27 

Časové rozlíšenie  3 678,61 3 525,35 3 525,35 

  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 12 517 555,30 11 357 714,54 11 357 714,54 

Vlastné imanie  5 611 612,25 5 893 620,40 5 893 620,40 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  5 611 612,25 5 893 620,40 5 893 620,40 

Záväzky 1 328 783,18 80 913,27 80 913,27 

z toho :    

Rezervy  13 742,84 3 898,00 3 898,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 54,32 54,32 

Dlhodobé záväzky 1 167,37 507,30 507,30 

Krátkodobé záväzky 1 313 872,97 76 453,65 76 453,65 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 5 577 159,87 5 383 180,87 5 383 180,87 



V priebehu roka 2015 došlo k týmto prírastkom a úbytkom majetku: 

 zateplené budovy požiarnej zbrojnice, budovy starej pošty  

 autobusové zastávky v centre obce a v Hámri 

 zabudoval sa kamerový systém III. Etapa 

 zakúpilo sa nákladné auto Ford Transit 

 predali sa akcie Prima banky Slovensko, a. s. 

 ku drobnému majetku pribudli kompostér do školskej jedálne, kompresor olejový, 

kladivo sekáč na aktivačné činnosti, ústredňa/zosilňovač do domu smútku, diktafón 

digitálny, tlačiareň laserová, chladnička a záložný zdroj 

Obec neprijala žiaden bankový úver. 

 

Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2014 v € 

Zostatok  

k 31.12 2015 v € 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   96 135,64 97 584,21 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2014 v € 

Zostatok  

k 31.12 2015 v € 
Záväzky do lehoty splatnosti   1 315 040,34 76 960,95 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Podstatný rozdiel v náraste, poklese pohľadávok obec nezaznamenala. Pokiaľ ide o záväzky, 

obec ku koncu roku 2015 evidovala podstatne nižšie záväzky ako v predchádzajúcom roku. 

Záväzky z roku 2014 týkajúce sa projektu kanalizácie spolufinancované z eurofondov boli 

v priebehu roku 2015 uhradené.  

 

 

3.3  Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov v €: 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Náklady 1 572 756,93 1 492 058,73 1 492 058,73 

50 – Spotrebované nákupy 127 194,94 114 438,71 114 438,71 

51 – Služby 214 482,64 168 963,79 168 963,79 

52 – Osobné náklady 293 214,52 316 684,59 316 684,59 

53 – Dane a  poplatky 3 655,35 3 692,64 3 692,64 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 048,04 500,00 500,00 



55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

477 759,87 426 988,76 426 988,76 

56 – Finančné náklady 13 376,39 16 444,35 16 444,35 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

442 025,18 444 304,94 444 304,94 

59 – Dane z príjmov 131,65 340,95 340,95 

Výnosy 1 640 325,40 1 774 066,88 1 774 066,88 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

96 464,13 100 149,72 100 149,72 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 446,49 620,73 620,73 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

1 107 286,51 1 232 366,11 1 232 366,11 

64 – Ostatné výnosy 147 257,43 27 197,72 27 197,72 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

16 591,28 13 742,84 13 742,84 

66 – Finančné výnosy 5 111,48 12 835,73 12 835,73 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

267 168,08 387 154,03 387 154,03 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 
67 436,82 282 008,15 282 008,15 

 

Kladný hospodársky výsledok v sume 67 568,47 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2015 v sume 282 008,15 € bol spôsobený vyššími výnosmi 

jednak z daňových výnosov, jednak z výnosov samosprávy z kapitálových transferov                   

zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy a jednak zo znížených nákladov       

na odpisy majetku, ktoré sme prepočítali z dôvodu novely zákona o dani z príjmov právnických 

osôb (prepočet odpisov niektorého druhu majetku z 20 na 40 rokov). 

 

 

 

 

 

 



4. Ostatné  dôležité informácie  

 

4.1 Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

            zo štátneho rozpočtu:                                       

 pre základnú školu                                                       397 961,79 €               

 materskú školu                                                                 3 925,53 €         

 na spoločný školský úrad                                               13 102,00 €                         

 na stavebný úrad                                                              8 756,88 €       

 na cestnú dopravu a pozemné komunikácie                       406,78 €                             

 na matriku                                                                        4 000,78 €                           

 na register obyvateľstva                                                      998,91 €                           

 na civilnú ochranu                                                              202,00 €                              

 na životné prostredie                                                          283,41 €                             

 osobitný príjemca sociálnych dávok                                  960,01 €                          

 na referendum                                                                  1 593,38 €          

 refundácia výdavkov podľa § 52a                                           6,64 €                       

 kamerový systém                                                              4 000,00 €                       

            z iných zdrojov: 

 z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti, 

refundácia výdavkov podľa § 52 a § 54                                                            9 917,81 € 

 z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, refundácia projektu       6 989,43 € 

 z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu, refundácia projektu (bežné výdavky) 36 352,08 € 

 z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu, refundácia projektu (kapitálové výdavky)                                                                                                            

1 092 682,37 € 

 

 

4.2 Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 59/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  

 Základná škola v Polomke na voľnočasové aktivity                 6 810,00 € 

 Materská škola v Polomke na voľnočasové aktivity                 1 500,00 € 

 Súkromná základná umelecká škola na voľnočasové aktivity  1 000,00 € 

 Špeciálna základná škola na voľnočasové aktivity                       827,00 € 

 Folklórna skupina Brezinky na voľnočasové aktivity                1 500,00 € 

 Rímsko-katolícka cirkev Polomka na voľnočasové aktivity         400,00 € 

 Lyžiarsky oddiel OZ na voľnočasové aktivity                               861,70 € 

 Občianske združenie TREND na voľnočasové aktivity                510,00 € 

 Občianske združenie HASIČ na voľnočasové aktivity               1 800,00 € 



 TJ Tatran Polomka na voľnočasové aktivity                                  500,00 €  

 Súkromná základná umelecká škola                                        339 780,00 € 

 Dobrovoľný hasičský zbor Polomka                                               598,00 € 

 Folklórna skupina Brezinky                                                         1 500,00 € 

 TJ Tatran Polomka                                                                       2 263,03 €  

 

 

4.3 Významné investičné akcie v roku 2015 

 

          K najvýznamnejším investičným akciám realizovaným v roku 2015 patrí vybudovanie 

Trafostanice v areáli lyžiarskeho strediska, rekonštrukcia parku a fontány v centre obce 

a zakúpenie výpočtovej techniky a montáž kamerového systému. 

 

 

4.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

          V ďalších rokoch vedenie obce má záujem investovať do postavenia a zariadenia 

Drevenice, resp. Gazdovského dvora na rozvoj a podporu kultúry, do prístavby budovy              

na lyžiarskom vleku, do herných prvkov pre deti materskej školy. 

 

4.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

          Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia.  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Mária Danieličová                                                  Schválil: Ing. Ján Lihan 

 

V Polomke, dňa 29.04.2016 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


