
Záverečný účet obce Polomka za rok 2010 

 
Rozpočtové príjmy (v €) 

 
Položka, 

podpoložka 
Bežné príjmy Schválený, upravený 

rok 2010 

Skutočnosť 

rok 2010 

 Daňové príjmy   

111003 Výnos z dane z príjmov  657 762 576 275 

121001 Daň  z pozemkov 54 106 51 902 
121002 Daň  zo stavieb 38 007 39 723 

121003 Daň z  bytov 133 126 
133001 Daň za psa 1 000 1 043 

133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 78 104 

133012 Daň za uţívanie verejného priestranstva 700 862 

    

 Nedaňové príjmy   

211003 Dividendy 0 364 

212002 Z prenajatých pozemkov 30 63 

212003 Z prenajatých budov a iných zariadení 23 705 23 695 

212003 Z prenajatých bytov 1 000 1 010 

221004 Ostatné administratívne poplatky 3 679 3 679 

222003 Pokuty, penále a iné sankcie  150 1 093 

223001 Za kanalizačné prípojky 0 502 
223001 Za vodu Hámor 500 442 

223001 Za sluţby domu smútku 900 1 337 

223001 Cintorínske poplatky 1 000 1 387 

223001 Poplatky za opatrovateľskú sluţbu 2 500 4 274 

223001 Príjem  z  reklamy 350 392 

223001 Za relácie v miestnom rozhlase 350 485 

223001  Za tuhý komunálny odpad 15 000 18 188 
223001 Za separovaný odpad 500 3 230 

223001 Ostatné za predaj výrobkov a sluţieb 4 500 13 676 

223002 Poplatky za materskú a umeleckú školu 6 600 7 210 
223003 Platby za stravné 8 000 11 693 
223004 Platby za prebytočný hnuteľný majetok 0 2 422 

229001 Za  vypúšťanie odpadových vôd 32 000 31 566 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 170 165 

242 Úroky z tuzemských vkladov 1 830 1 830 

292008 

 
Z odvodov z hazardných hier 705 703 

292012 Z dobropisov 0 45 



292019 Príjmy z refundácie  2 081 2 081 

    
 Granty a transfery   

311 Grant na opatrovateľskú sluţbu 182 182 

311 Grant na Zberný dvor 3 388 3 787 

311  Grant na kanalizáciu 1 833 1 834 

312001 Transfer na základnú školu - prenesené 

kompetencie  

288 673 290 230 

312001 Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, 

dopravné, asistent učiteľa, strava -  

základná škola 

15 000 17 360 

312001 Školské pomôcky, strava, výchova a 

vzdelávanie  materská škola  

4 000 3 523 

312001 Školské pomôcky, strava špeciálna 

základná škola 

16 000 11 742 

312001 Školský úrad 12 400 12 400 

312001 Spoločný stavebný úrad 8 300 8 745 

312001 Matrika 3 200 3 613 

312001 Register obyvateľstva 1 000 1 026 

312001 Register obnovenej evidencie pozemkov 2 452 2 454 

312001 Cestná doprava a pozemné  komunikácie 450 499 
312001 Rozvoj ţivotného  prostredia 400 355 

312001 Civilná ochrana 130 150 

312001 Voľby komunálne, do NRSR, Referendum 5 375 5 375 
312001 Osobitný príjemca sociálnych dávok 0 2 501 

312001 Dotácia z titulu výpadku daní 20 000 45 421 

312001 Príspevok na aktivačnú činnosť 6 731 6 731 

 Vlastné príjmy základnej školy 7 313 7 313 

 Bežné príjmy celkom 1 254 163 1 226 809 

  

Položka, 

podpoložka 
Kapitálové príjmy Schválený, upravený   

 rok 2010 

Skutočnosť 

rok 2010 
231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 213 
321 Grant na Revitalizáciu základnej školy 133 843 133 843 
321 Grant na Modernizáciu ver. osvetlenia 12 856 12 856 
321 Grant na Zberný dvor 27 237 45 334 

321 Grant na Zmena palivovej základne 20 000 23 344 

321 Grant na Interaktívnu tabuľu do ZŠ 0 900 

 Kapitálové príjmy celkom 193 936 216 490 

 



Rozpočtové výdavky (v €) 

 
Štatistic

ká 

klasifiká

cia 

Bežné výdavky Schválený, upravený    

 rok 2010 

Skutočnosť 

rok 2010 

 Všeobecné verejné služby   

01116 Výdavky verejnej správy - obce 193 083 218 502 

01116 Register obnovenej evidencie pozemkov 2 452 2 454 

0433 Spoločný stavebný úrad 8 300 8 745 

0133 Matrika 3 200 3 613 

0133 Register obyvateľstva 1 000 1 026 

0160 Voľby komunálne, do NRSR, Referendum 5 375 5 375 

0170 Splácanie úrokov a poplatkov  banke 873 840 

    
 Obrana   

0220 Civilná obrana  (odmena skladníka) 130 227 

    
  Verejný poriadok a bezpečnosť   

0320 Poţiarna ochrana 1 306 3 728 
0320 Športová činnosť hasičov 133 133 

    

 Ekonomická oblasť   

0411 Členský príspevok  organizáciam 1 079 1 071 

04213 Výdavky na odchyt psov 300 46 

0443 Obstaranie projektovej  

dokumentácie, geometrické  plány 

5 000 4 935 

0451 

 
Cestná doprava a pozemné komunikácie 450 499 

0451 Nákup posypového materiálu, 

zimná údrţba 

4 900 4 915 

0451 Poistenie miestnych komunikácií 359 359 

0451 Údrţba dopravného značenia 248 248 

0473 Cestovný ruch - vydávanie publikácií, 

broţúr  o cestovnom ruchu 

400 0 

    
 Ochrana životného prostredia   
0510 Odpadové hospodárstvo, ochrana ŢP 400 355 

0510 Výdavky spojené s údrţbou ciest  a 

chodníkov 

68 417 9 401 

0510 Výdavky spojené s  údrţbou verejných 

priestranstiev 

3 699 10 809 

0510 Zvoz a uloţenie tuhého komunálneho 

odpadu  a separovaného odpadu 

26 005 26 651 



0510 Projekt Zberný dvor 4 568 5 182 

0520 Správa čističky odpadových vôd  a 

kanalizácie 

129 610 124 631 

0520 Projekt Kanalizácia I. etapa 1 833 2 327 

    
 Bývanie a občianska  vybavenosť    

0640 Verejné osvetlenie ( spotreba energie ) 7 200 12 886 

0640 Údrţba verejného osvetlenia  725 909 

0660 Správa obecných bytov  336 434 
    
 Zdravotníctvo   
0760 Údrţba zdravotníckych zariadení 1 600 1 822 

    
 Rekreácia, kultúra, náboženstvo   

0810 Podujatia organizované  obcou 6 500 6 420 

0810 Údrţba štadióna, poistenie ihrísk 3 305 2 832 

0810 Transfery a sluţby športovcom 4 300 4 213 

08205 Nákup kníh do kniţnice 200 298 

08207 Pamätná izba (spotreba energie) 40 24 

08209 Ostatné kultúrne sluţby – podpora súboru 395 13 

0830 Výdavky na miestny rozhlas 2 100 2 158 

0830 Vydávanie obecných novín 2 000 2 056 

0840 Dom smútku – prevádzkovanie, údrţba 2 100 3 212 

0840 Údrţba a ošetrenie cintorínov 350 265 

    
 Vzdelávanie    

0911 Materská škola 63 169 61 837 

0912 Poistné základnej školy 707  707 

0912 Projekt Revitalizácia ZŠ Polomka 6 084 6 045 

09501 Základná umelecká škola 110 826 118 965 

09601 Školská jedáleň pri materskej škole 9 745 9 867 

09601 Stravovanie detí  v ŠJ MŠ 5 640 6 702 
09607 Školský úrad 12 400 12 490 

    
 Sociálne zabezpečenie                              

 10202 Opatrovateľská sluţba 36 718 40 858 

10203 Ďalšie sociálne sluţby – staroba 500 84 

    
1050 Výdavky na aktivačné práce 6 730 7 390 



10701 Osobitný príjemca sociálnych dávok 0 2 501 

10701 Školské pomôcky, strava špeciálna 

základná škola  

16 000 11 742 

10703                                                                                       Sociálna  pomoc v hmotnej  núdzi 1 660 0 

    
 Transfery rozpočtovej organizácii   

 Beţné výdavky  základnej školy 

(prenesené + originálne kompetencie) 

348 494 349 145 

 Bežné výdavky celkom 
 

1 112 944 1 101 947 

 

 

 

 

 

 

 
Štatistic

ká 

klasifiká

cia 

Kapitálové výdavky Schválený, upravený    

 rok 2010 

Skutočnosť 

rok 2010 

01116 Prístavba obecného úradu 41 005 70 972 

0443 Projektová dokumentácia 9 764 9 764 
 

0451 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 226 958 213 134 

0510 Projekt Zberný dvor 119 260 54 175 

0520 Budovanie kanalizácie  63 068 1 240 

0640 Modernizácia verejného osvetlenia 15 352 15 352 

0912 Revitalizácia základnej školy 194 091 264 083 

0912 Interaktívna tabuľa do ZŠ 4 302 5 202 

 Kapitálové výdavky celkom 673 800 633 922  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančné operácie (v €) 

 

 

 

 

 

                                          Sumarizácia rozpočtu (v €) 
 

 Schválený, upravený   

 rok 2010 

 

Skutočnosť 

rok 2010 

Príjmy bežného rozpočtu 1 254 163 1 226 809 

Výdavky bežného rozpočtu 1 112 944 1 101 947 

Rozdiel bežného rozpočtu + 141 219 + 124 862 

Príjmy kapitálového rozpočtu 193 936 216 490 

Výdavky kapitálového rozpočtu 673 800 633 922 

Rozdiel kapitálového rozpočtu - 479 864 - 417 432 

Príjmové finančné operácie 426 958 459 016 

Výdavkové finančné operácie 87 980 193 479 

Rozdiel finančných operácií + 338 978 + 265 537 

Rozpočet obce celkom + 333 - 27 033 

Položka, 

podpoložka 
   Schválený, upravený       

 rok 2010 

Skutočnosť 

rok 2010 

 Príjmové fin. operácie   

453 Zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov 

426 958 459 016 

 Spolu príjmové fin. operácie 426 958 459 016 

    
 Výdavkové fin. operácie   

812002 Pôţičky právnickej osobe 70 000 175 500 

812005 Splátky úverov 17 980 17 979  

 Spolu výdavkové fin. operácie 87 980 193 479 

    

 Finančné operácie celkom + 338 978 + 265 537 



Komentár k záverečnému účtu obce Polomka za rok 2010 

 

Rozpočet obce na rok 2010 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2009 

uznesením č. 221/2009 - OZ.  Bol zmenený: 

 prvá zmena schválená dňa 26.8.2010 uznesením č. 264/2010 

 druhá zmena schválená dňa 26.8.2010 uznesením č. 279/2010 

 tretia zmena upravená dňa  31.12.2010 starostom obce 

 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy 

Daňové príjmy 

V súvislosti s finančnou krízou bol výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve nižší než sme očakávali, hoci už pri návrhu a schvaľovaní rozpočtu na rok 2010 

sme očakávali nízky podiel týchto daní. Štát prostredníctvom daňových úradov prerozdelil 

dotáciu z titulu výpadku týchto daní, pre našu obec to bolo 45 421 €. 

Nedaňové príjmy 

Príjmami z prenajatých budov a iných zariadení boli príjmy z prenájmu obecných 

priestorov a príjmy za služby spojené s prenájom priestorov. Ide o príjmy z prenajatého 

zdravotného strediska (2 696 €), pošty (2 874 €), lekárne (4 705 €), twd (1 776 €), ostatných 

častí budovy lekárne a iných zariadení (11 644 €). 

Dividendy vo výške 364 € boli obci poukázané Urbársko-pozemkovým 

spoločenstvom za obdobie rokov 2005 až 2009. 

Pokuty ako príjem vo výške 93 € boli vyrubené Obvodným úradom v Brezne                     

za priestupky, 1 000 € vyrubených Spoločným stavebným úradom v Polomke za porušenie 

predpisov. 

V položke ostatné príjmy boli zúčtované príjmy za štartovné v zjazde horských 

bicyklov, súťažné podklady, overovačky, kopírovanie, archivačné práce, použitie faxu, 

požičanie markízy a ohrád, propagačný materiál, za vyfakturované energie v obecných 

budovách, kde nie sú uzatvorené zmluvy o nájme nebytových priestorov, za vystúpenie 

Breziniek v Bratislave a i. 

Príjem za predaj obecného majetku bol obsiahnutý v položke platby za prebytočný 

hnuteľný majetok. 



Granty a transfery 

 Obci boli poukázané účelovo viazané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 

formou transferov, ktoré obec použila na určený účel a ktoré podliehajú zúčtovaniu               

so štátnym rozpočtom. 

Obec prijala bežný grant na výrobu a osadenie informačného panelu vrámci 

podnikateľskej činnosti obce, a to kanalizácie z prostriedkov Kohézneho fondu 

a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 

Na projekt Zberný dvor boli obci poukázané finančné prostriedky z prostriedkov 

Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na osadenie informačného panelu a vydanie 

informačnej brožúry – bulletinu. 

 

Vlastnými príjmami základnej školy boli príjmy z prenájmu jej priestorov, za stravné, 

z dobropisov za energie a za školské kluby detí; spolu vo výške 7 313 €. 

 

Bežné výdavky 

Výdavky verejnej správy zahrnuli výdavky na mzdy zamestnancov (90 283 €), odvody 

do fondov (30 136 €), energie (13 459 €), vodné, stočné (623 €), poštové a telekomunikačné 

služby (2 247 €), poistné majetku obce (1 977 €), výdavky spojené s obecným autom (1 966 

€), odmeny a príspevky a odmeny mimopracovného pomeru (6 592 €), služby za 

vypracovanie projektu (35 886 €), vratka zábezpeky (12 700 €) a iné výdavky  na tovary 

a služby, napr. kancelárske a čistiace prostriedky, údržby budov, nájomné pozemkov, 

školenia, aktualizácie  programov, audity, cestovné, bankové poplatky, stravovanie prídel do 

sociálneho fondu, kolkové známky, dane (22 632 €). 

Výdavkami na požiarnu ochranu boli výdavky na úrazové poistenie hasičov (72 €), 

energie a vodné, stočné hasične (2 296 €), materiál (281 €), pohonné hmoty (508 €), poistenie 

požiarneho vozidla (110 €), STK požiarneho vozidla (68 €), údržba budovy (393 €). 

Aktualizácie projektových dokumentácií, odborné stanoviská a geometrický plán      

na chodník k materskej škole a na nové pozemky na výstavbu rodinných domov boli 

zúčtované v položke obstaranie projektovej dokumentácie, geometrické plány. 

Vo výdavkoch spojených s údržbou ciest a chodníkov boli rozpočtované výdavky     

na opravu ul. J. Kráľa (59 805 €), avšak uvedená oprava sa realizovala formou rekonštrukcie, 

a to aj iných ulíc, ktoré sú zúčtované v kapitálových výdavkoch. 



Bežnými výdavkami projektu Zberný dvor boli osadenie informačného panelu (2 212 

€), vydanie informačnej brožúry (1 773 €), poistenie pracovných strojov (1 176 €), 

kopírovanie (17 €) a bankové poplatky súvisiace s dotačným účtom (4 €). 

Bežnými výdavkami projektu Kanalizácia I. etapa boli osadenie informačného panelu 

v obci a poplatky dotačného účtu. 

Výdavky na správu čističky odpadových vôd a kanalizáciu predstavovali výdavky         

na energie (17 890 €), materiál (2 617 €), poistenie kanalizácie a kanalizačných poklopov 

(275 €), údržba prevádzky čističky (4 134 €), služby za vypracovanie projektu (75 809 €),  

rozbor vody a výroba mreží a i. služby (7 798 €), projektová dokumentácia (2 335 €) 

a výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty (13 785 €). 

V položke podujatia organizované obcou boli zúčtované výdavky na Večer 

autentického folklóru v Bratislave, Rodeo, Deň matiek, Krnačky, zjazd horských bicyklov, 

vence na pietne akty, Rok na Gemeri, Dožinky, Úcta k starším, Mikuláš a vianočný program. 

Bežnými výdavkami projektu Revitalizácie ZŠ Polomka boli výpočtová technika, 

bežná údržba okolia budovy základnej školy počas prebiehajúcej rekonštrukcie a energetický 

certifikát budovy.  

Výdavky na materskú školu predstavovali mzdy zamestnancov (33 143 €), odvody 

(11 066 €), energie (9 118 €), vodné, stočné (1 061 €), materiál a služby, ako údržba budovy, 

cestovné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, dohody (4 746 €), ale i výdavky                

zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie a školské pomôcky (2 703 €). 

Výdavky na základnú umeleckú školu predstavovali mzdy zamestnancov (79 451 €), 

odvody (27 278 €), energie (3 924 €), vodné, stočné (381 €), materiál a služby, ako 

reprezentačné, nájom budovy, údržba budovy, cestovné, stravovanie, prídel do sociálneho 

fondu, dohody (7 931 €). 

Výdavky na školskú jedáleň pri materskej škole predstavovali mzdy zamestnankyne      

(4 699 €), odvody (1 505 €), materiál a služby, ako údržba budovy, cestovné, prídel                

do sociálneho fondu, dohody (3 663 €), stravovanie v jedálni z rozpočtu obce (5 882 €) a      

zo štátneho rozpočtu na stravu deti v hmotnej núdzi (820 €). 

Výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali mzdy zamestnankýň (29 108 €), 

odvody (9 168 €), materiál a služby, ako pohonné hmoty súvisiace s rozvozom obedov, 

cestovné, stravovanie, poistné, lekárske a posudkové nálezy a agenda opatrovateľskej služby 

v Heľpe (2 582 €). 

 



Bežnými výdavkami základnej školy boli výdavky na prenesené normatívne a 

nenormatívne kompetencie a originálne kompetencie. 

 

 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy 

Príjmom z predaja kapitálových aktív bol príjem z prevodu vlastníctva bytu v Hámri. 

Obec Polomka prijala kapitálový grant na projekt Revitalizácia základnej školy 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (119 754 €) so spolufinancovaním    

zo štátneho rozpočtu (14 089 €). 

Z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, finančných prostriedkov 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva a spolufinancovania štátneho rozpočtu prijala obec 

kapitálový grant na projekt Modernizácia a riadenie verejného osvetlenia, a to v pomere   

5 464 €, 5464 € a 1 928 €. 

Z prostriedkov Kohézneho fondu (40 562 €) a štátneho rozpočtu (4 772 €) boli obci 

poukázané finančné prostriedky na kapitálové výdavky projektu Zberný dvor. 

V rámci projektu Zmena palivovej základne boli obci refundované finančné 

prostriedky na projektovú dokumentáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja               

(20 887 €) so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu (2 457 €). 

Grant vo výške 900 €, ktorý obci poskytli podnikateľské subjekty, bol účelovo určený 

na zakúpenie interaktívnej tabule do základne školy. 

 

Kapitálové výdavky 

 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy budovy obecného úradu boli realizované 

z vlastných zdrojov obce. Výdavky boli vynaložené na strešnú krytinu, klampiarske práce,    

na elektroinštaláciu, na vodu, izoláciu, radiátory, zámockú dlažbu pri budove obecného úradu, 

za materiál a  práce vykonané na prístavbe úradu. 

Za vypracovanie realizačnej dokumentácie na budovanie kanalizácie boli kapitálové 

výdavky zatriedené v položke projektová dokumentácia. 

V obci sa rekonštruovali miestne komunikácie, a to prepojenie ul. Bernolákova a SNP, 

ul. Štúrova, ul. J. Kráľa a ul. Nová. 

V rámci projektu Vybudovanie Zberného dvora bol financovaný projekt pre realizáciu 

stavby a začali sa  realizovať stavebné práce.  



Modernizácia a riadenie verejného osvetlenia z kapitálového grantu a vlastných 

zdrojov obce bolo realizovaná vo výške 15 352 €. 

 Z kapitálového grantu a vlastných zdrojov obec investovala do rekonštrukcie 

a modernizácie základnej školy a nákupu interiérového vybavenia. 

 

Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie 

Prevod zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol zúčtovaný ako 

príjmová finančná operácia. 

 

Výdavkové finančné operácie 

Výdavkovými finančnými operáciami boli splátky istiny z bankových úverov a 

pôžičky právnickej osobe ako finančná výpomoc obecnej s.r.o. 

 

Sumár 

Obec Polomka ukončila rozpočtový rok s celkovým schodkom  hospodárenia, tak ako 

to vidíme v prehľade, resp. sumarizácii, a to v celkovej hodnote 27 033, čo v skutočnosti bol 

povolený debetný zostatok na základnom účte obce. Avšak podľa § 2, 5, 7 a 10 ods. 6 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je výsledkom hospodárenia 

obce rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom finančné operácie nie sú 

súčasťou príjmov a výdavkov.  

V nadväznosti na uvedené znenie zákona môžeme konštatovať, že výsledkom 

hospodárenia obce Polomka za rok 2010 bol schodok rozpočtu vo výške 292 570 €, 

ktorý bol krytý príjmovými finančnými operáciami, a to prostriedkami z minulých rokov. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Mária Danieličová 

V Polomke, dňa 4.3.2011 


