
             Záverečný účet obce Polomka

                    za rok 2012

Rozpočet obce Polomka na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011

uznesením č. 76/2011. Plnenie rozpočtu v jeho príjmových a výdavkových položkách v skutočnosti

 bolo takmer totožné so schváleným rozpočtom. Tie, ktoré sa odlišovali, boli upravené rozpočtovými 

opatreniami. 

- prvá zmena bola schválená dňa 1.3.2012 uznesením č. 99/2012

- druhá zmena bola schválená dňa 23.8.2012 uznesením č. 124/2012

- tretia zmena - úprava rozpočtu starostom obce bola dňa 31.12.2012

- štvrtá zmena - úprava rozpočtu starostom obce bola dňa 31.12.2012

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov bol za rok  2012 vo výške 690 490,08 €, čo je takmer o 20% vyšší, než bol

schválený. Z uvedeného dôvodu došlo k úprave rozpočtu jeho zmenou, a to navýšením výnosu dane

o 20 000,- € starostom obce.

Urbársko-pozemkové spoločenstvo poukázalo do rozpočtu obce dividendy vo výške 178,50 €. 

V položke príjmy z prenajatých budov boli zúčtované nájomné a služby spojené s nájomným 

obecných budov, a to lekárky v zdravotnom stredisku (2 756,78 €), Slovenská pošta (4 279,95 €),

Verejná lekáreň (5 547,70 €), Trendwood (2 529,29 €), ostatní nájomníci (8 544,52 €).

Ostatnými príjmami za predaj tovarov a služieb boli príjmy za overovanie podpisov (1 238,20 €),

poistné plnenie (270,- €), štartovné Krnačky (189,- €), za odobratý šrot (3 018,70 €), za terénne

úpravy v ZŠ (600,- €), za prenájom priestorov (950,30 €), za energie v ŠJ MŠ (3 203,77 €), 

za kopírovanie, archív, elektrinu v cintoríne, v hasični, za osvetlenie ihriska a za dovoz vody cisternou

spolu 222,- €.

Príjem za predaj požirneho vozidla vo výške 1 620,- € bol zúčtovaný v položke platby za prebytočný

hnuteľný majetok.

V príjmoch z vratiek boli vrátené a zaúčtované finančné prostriedky za poistné majetku a motorových

vozidiel obce od Komunálnej poisťovne.

Vrámci refundácie boli obci pripísané finančné prostriedky z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu

v podobe grantov na Zberný dvor vo výške 12 861,19 €.

Vlastnými príjmami základnej školy boli príjmy z prenajatých budov, poplatky za školský klub detí, 

za stravné, z dobropisov a bežné transfery na projekt z Európskeho sociálneho fondu a štátneho

rozpočtu (19 100,52 €).



Bežné výdavky

Výdavkami verejnej správy boli výdavky na mzdy zamestnancov obce (79 628,70 €), odvody 

(27 635,55 €), energie obecných budov (18 253,20 €), vodné obecných budov (621,24 €), poštové

a telekomunikačné služby (767,48 €), interiérové vybavenie obecného úradu (5 566,32 €), poštové 

známky (1 496,- €), kancelárske, čistiace potreby a drobný materiál na obecný úrad a do zdravotné-

ho strediska (9 493,24 €), knihy, časopisy, pracovné pomôcky, reprezentačné (390,32 €), PHM

Felície (1 420,56 €), oprava auta, parkovné, údržba techniky, obecných budov (6 553,08 €), nájomné

za pozemok, semináre, služby ako napr. audit, klampiarske služby, právne služby, služby za

verejné obstarávanie, upgrady programov, cestovné (8 454,64 €), bankové poplatky (1 253,58 €), 

stravovanie zamestnancov (6 288,71 €), poistné majetku obce (2 123,08 €), prídel do sociálneho

fondu (1 353,65 €), kolkové známky (247,- €), odmeny poslancom, komisiám (1 509,65 €), odmeny

dohodárom (5 556,32 €) a služby poskytované RTVS (223,80 €).

Vo výdavkoch na požiarnu ochranu boli zúčtované výdavky na úrazové poistenie hasičov (74,75 €), 

energie hasične (1 001,90 €), vodné (6,61 €), všeobecný materiál (792,15 €), ubytovanie a občerstve-

nie pre hasičov (86,04 €), PHM požiarneho vozidla (406,94 €), STK (80,-€), diaľničné známky (20,-€),

údržba hasične (91,48 €), školenie (16,- €), cestovné (28,80 €), poistné hasične (25,92 €), odmeny

dohodárom (371,56 €) a súťaže hasičov.

Zimná údržba ciest predstavovala výdavky na pluhovanie a posyp miestnych komunikácií (6 369,64€),

PHM (726,99 €), odborné služby verejného obstarávania na rekonštrukciu miestnych komunikácií

(2 737,89 €) a poistné miestnych komunikácií (423,82 €). 

V položke údržba parkov a verejných priestranstiev boli zahrnuté výdavky na mzdy a odvody 

záhradníka (5 157,95 €), PHM a náhradné diely do krovinorezu (885,41 €), smetné koše (1 872,60 €),

práce na ich osadení (356,35 €), práce na vybudovaní chodníka do kostola (2 078,30 €), čistenie

Ždiarskeho potoka, štiepkovanie, odvoz odpadu z dolín a ďalšie práce na úprave verejných

priestranstiev. V položke chodníky (verejné priestranstvá) boli výdavky na materiál a práce

na chodníky pred zdravotným strediskom, pred budovou Pasienkového spoločenstva a

na parkovisko pri starej pošte.

Vo výdavkoch na Zberný dvor boli zúčtované výdavky na mzdy zamestnanca (6 030,31 €), odvody

(1 860,99 €), vodné (23,80 €), pohonné hmoty pracovných strojov (2 395,01 €), poistné pracovných

strojov a budovy Zberného dvora (6 818,80 €), daň za motorové vozidlá (2 006,68 €), monitorovacie

zariadenie do Mercedesu (1 042,45 €), oprava a monitoring Mercedesu (728,51 €), elektroúdržba

budovy (24,- €), meranie hluku (283,20 €), karta vodiča (71,17 €), doplnenie mýta (50,- €), náhradné

diely a drobný materiál, cestovné, školenie, bankové poplatky (spolu 838,05 €).

Bežnými výdavkami rozpočtovanými na vzdelávanie boli výdavky na mzdy, odvody zamestnancov

škôl, energie budov, tovary a služby potrebné pre výchovno-vzdelávací proces.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálovými príjmami obce v roku  2012 boli príjmy z predaja pozemkov Slovenskej správe ciest a 

príjmy v podobe grantov a transferov, a to na kamerový systém v obci, na zateplenie budovy ZUŠ, 



výmenu okien a dverí budovy ZUŠ.

Vrámci refundácie záverečnej žiadosti o platbu projektu Zberný dvor boli obci poukázané finančné

prostriedky vo výške 42 743,61 €.

Kapitálovým príjmom základnej školy boli finančné prostriedky z rozpočtu obce na nákup kotla

do školskej jedálne.

Kapitálové výdavky

Výdavkami na prístavbe OcU boli výdavky na vodoinštalačný, elektroinštalačný materiál, kameň 

na obloženie steny, svietidlá, zábradlie, bojler, dlažbu, práce, dodávku a montáž kotla a na revíziu

elektroinštalácií.

Výdavkom na projektovú dokumentáciu bol projekt na prístavbu penziónu Bučník.

Obec Polomka zakúpila v roku 2012 pozemok od Ihringových a dom aj s pozemkom od Hanulových

spolu vo výške 12 392,- €.

Vo výdavkoch na drevenicu boli zúčtované výdavky na materiál a práce ako búracie práce, odkôrňova-

nie dreva na drevenicu, výroba a osadenie brány.

Výdavky na zateplenie budovy základnej umeleckej školy, výmenu okien a dverí na budove vo výške

18 972,24 € boli zahrnuté vo výdavkoch na zateplenie ZUŠ.

Kapitálovým výdavkom základnej školy boli finančné prostriedky použité na nákup kotla do školskej

jedálne.

Finančné operácie

Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 

č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a 

miesto predkladanie informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia 

rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov bola obec povinná od 1.3.2012 účtovať

podnikateľskú činnosť vrámci finančných operácií, čo sa týka príjmov aj výdavkov. To isté sa týka

príjmov a výdavkov základnej školy ako rozpočtovej organizácie pri účtovaní nákupu potravín

na školskú jedáleň a prijatím platieb s tým súvisiacich.

Príjmové finančné operácie

Príjmovými finančnými operáciami boli príjmy obce za stočné, úroky z účtov podnikateľskej 

činnosti obce, vratky z poistného kanalizácie a kanalizačných poklopov, bežné granty na Kanalizá-

ciu II. etapa, kanpitálové granty na kalolis z Environmentálneho fondu (102 980,- €), na Kanalizáciu

I. etapa (refundácia 62 368,57 €), na Kanalizáciu II. etapa (836 983,08 €).

Príjmami zo splátok tuzemských úverov od neziskovej organizácie boli príjmy v podobe návratných

fiančných výpomocí obecnej sro.

Zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli finančné prostriedky obce na bežných účtoch

a v pokladni k 31.12.2011.



Z rezervného fondu obce boli prevedené finančné prostriedky vo výške 54 910,- €.

Príjmovými finančnými operáciami základnej školy boli príjmy za stravné. 

Výdavkové finančné operácie

Bežnými výdavkami na podnikateľskú činnosť boli výdavky na mzdy a odvody vrámci kanalizácie

(10 016,04 €), energie ČOV (20 503,49 €), vodné ČOV (45,19 €), všeobecný materiál a  náhradné

diely na ČOV (833,15 €), poistenie (513,81 €), údržba ČOV (4 548,54 €), všeobecné služby, ako

napr. rozbor odpadovej vody, čistenie ČOV, uloženie kalu zo septikov (739,47 €), externý

manažment projektu Kanalizácia II. etapa a služby vo verejnom obstarávaní (25 061,44 €), bankové

poplatky (141,23 €), dohoda za stavebný dozor (5 035,- €).

Kapitálovými výdavkami boli výdavky na kalolis do ČOV (108 110,- €), projektovú dokumentáciu

(11 915,34 €), na prevádzkový poriadok, vytýčenie stavby a stavebný dozor a stavebné práce 

Kanalizácii I. etapa (1 065 542,71 €), stavebné práce Kanalizácia II. etapa (226 483,28 €).

Obecnej sro boli poskytnuté návratné finančné výpomoci vo výške 380 250,- €.

Výdavkovými finančnými operáciami základnej školy boli výdavky na potraviny školskej jedálne.

Sumár

Obec Polomka ukončila rozpočtový rok s celkovým prebytkom hospodárenia, tak ako to vidíme

v prehľade, resp. sumarizácii, a to v celkovej hodnote 78 768,41 €. Avšak podľa § 2,5,7 a 10 ods. 6

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je výsledkom hospodáre-

nia 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 2012 bol prebytok rozpočtu vo výške 323 658,93 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách najmenej 10% z prebytku rozpočtu je obec povinná

tvoriť rezervný fond obce.

Vypracovala: Ing. Mária Danieličová

V Polomke, dňa 15.2.2013



Schválený, upravený Skutočnosť

rok 2012 rok 2012

Daňové príjmy

111003 Výnos z dane z príjmov              596 300,00    690 490,08

121001 Daň  z pozemkov                66 122,00    66 112,20

121002 Daň  zo stavieb                44 337,80    47 983,13

121003 Daň z  bytov                     138,00    139,44

133001 Daň za psa                  1 250,00    1 273,28

133003 Daň za nevýherné hracie prístroje                     139,00    106,90

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva                     660,00    1 175,50

133013 Daň za komunálne odpady (TKO)                18 900,00    18 589,38

Medzisúčet                 727 846,80    825 869,91

Nedaňové príjmy

211003 Dividendy 0,00 178,50

212002 Z prenajatých pozemkov                     437,00    490,22

212003 Z prenajatých budov a iných zariadení                24 033,00    23 658,24

212003 Z prenajatých bytov                     500,00    874,80

221004 Ostatné administratívne poplatky                  5 000,00    8 065,50

222003 Pokuty, penále a iné sankcie 0,00 355,00

223001 Za vodu Hámor                     900,00    832,96

223001 Za služby domu smútku                     900,00    1 287,19

223001 Cintorínske poplatky                  1 000,00    1 639,00

223001 Poplatky za opatrovateľskú službu                  6 800,00    8 556,77

223001 Príjem  z  reklamy                     350,00    331,96

223001 Za relácie v miestnom rozhlase                     350,00    590,20

223001 Za knihy, propagačný materiál                     100,00    51,00

223001 Za separovaný odpad                  3 000,00    3 067,62

223001 Ostatné za predaj výrobkov a služieb                  4 500,00    9 691,97

223002 Poplatky za materskú a umeleckú školu                  8 300,00    8 311,50

Položka Bežné príjmy



223003 Platby za stravné                13 500,00    14 037,43

223004 Platby za prebytočný hnuteľný majetok 0,00 1 620,00

229005 Za znečisťovanie ovzdušia                     100,00    194,00

242 Úroky z tuzemských vkladov                  1 804,49    1 806,04

292017 Príjmy z vratiek 0,00 3 817,63

292019 Príjmy z refundácie 0,00 1 491,09

Medzisúčet                 799 421,29    916 968,15

Granty a transfery

311 Grant na Zberný dvor                12 861,19    12 861,19

311 Grant na Zmenu palivovej základne                15 470,00    0,00

311 Grant na podujatia organizované obcou 0,00 530,00

312001 Príspevok na aktivačnú činnosť 0,00 1 133,46

312001 Transfer na základnú školu - prenesené 

kompetencie 

             317 028,00    317 028,00

312001 Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, 

dopravné, asistent učiteľa, strava -  ZŠ

               21 751,00    21 753,00

312001 Školské pomôcky, strava, výchova a 

vzdelávanie  MŠ a ŠZŠ

               14 000,00    16 500,47

312001 Školský úrad                10 000,00    12 660,00

312001 Spoločný stavebný úrad                  8 300,00    8 876,00

312001 Matrika                  3 200,00    3 783,60

312001 Register obyvateľstva                  1 000,00    1 014,75

312001 Cestná doprava a pozemné  komunikácie                     500,00    507,00

312001 Rozvoj životného  prostredia                     355,00    332,44

312001 Civilná ochrana                     150,00    204,00

312001 Voľby do NR SR 0,00 2 799,44

312001 Osobitný príjemca sociálnych dávok 0,00 1 107,06

312001 Register obnovenej evidencie pozemkov 0,00 80,30

Vlastné príjmy ZŠ                  5 828,00    32 574,11

Bežné príjmy celkom       1 209 864,48    1 350 712,97

0,00292008 Z odvodov z hazardných hier 149,62



Schválený, upravený   Skutočnosť

 rok 2012 rok 2012

Všeobecné verejné služby

01116 Výdavky verejnej správy - obce              191 955,00    179 890,69

01116 Projekt Zmena palivovej základne                16 280,00    0,00

01116 Register obnovenej evidencie pozemkov 0,00 80,30

0133 Matrika                  3 200,00    3 783,60

0133 Register obyvateľstva                  1 000,00    1 014,75

0160 Voľby do NR SR 0,00 2 799,44

0170 Splácanie úrokov a poplatkov  banke                     300,00    763,03

Obrana

0220 Civilná obrana   (odmena skladníka)                     150,00    219,39

 Verejný poriadok a bezpečnosť

0320 Požiarna ochrana                  2 300,00    3 002,15

0320 Športová činnosť hasičov                     300,00    572,20

Ekonomická oblasť

0411 Členský príspevok  organizáciam                  1 000,00    818,42

04213 Veterinárna oblasť - výdavky na odchyt 

psov

                    700,00    0,00

0443 Spoločný stavebný úrad                  8 300,00    8 876,00

Obstaranie projektovej 

dokumentácie, geometrické  plány

Zimná údržba ciest

Oddiel

0451                     500,00    507,00

                 2 000,00    0,00

Cestná doprava a pozemné komunikácie

                 9 737,80    10 258,250451

Bežné výdavky

0443



0451 Údržba dopravného značenia                10 000,00    2 772,07

0473 Cestovný ruch - vydávanie publikácií, 

brožúr

                 1 000,00    0,00

Ochrana životného prostredia

0510 Odpadové hospodárstvo, ochrana ŽP                     355,00    332,44

0510 Údržba ciest, čistenie ulíc                  5 000,00    3 608,76

0510 Údržba parkov a verejných priestranstiev                11 421,21    11 609,11

0510 Chodníky (verejné priestranstvá)                  3 100,00    2 950,61

0510 Zberný dvor                22 844,47    22 172,97

0510 Zber a likvidácia odpadu                24 000,00    26 180,37

Bývanie a občianska  vybavenosť 

0640 Verejné osvetlenie  ( spotreba energie )                13 500,00    9 501,08

0640 Údržba verejného osvetlenia                     500,00    468,17

0660 Správa obecných bytov                     400,00    548,62

Rekreácia, kultúra, náboženstvo

0810 Podujatia organizované  obcou                  6 000,00    3 697,71

0810 Dni obce                  3 500,00    0,00

0810 Údržba štadióna                  1 200,00    1 582,32

0810 Snežné delá, ihrisko pri MŠ a ZŠ, cvičná 

stena

0,00 145,38

0810 Rekreačné a športové služby                  2 000,00    3 078,85

08205 Nákup kníh do knižnice                     300,00    287,11

08207 Pamiatková starostlivosť - Pamätná izba                  3 000,00    61,61

08209 Ostatné kultúrne služby – podpora súboru                  2 000,00    174,75

0830 Výdavky na miestny rozhlas                  1 200,00    976,49

0830 Vydávanie obecných novín                  1 900,00    2 251,20

0840 Dom smútku – prevádzkovanie, údržba                  3 500,00    1 687,80

0840 Dom smútku – nádvorie                11 000,00    13 102,69

0840 Údržba a ošetrenie cintorínov                  5 200,00    2 033,26



Vzdelávanie 

09111
Materská škola                89 000,00    83 656,17

0912 Základná škola                  4 000,00    1 380,76

09501 Základná umelecká škola              110 000,00    115 922,63

09601
Školská jedáleň pri materskej škole                  8 400,00    6 378,31

09601
Stravovanie detí  v ŠJ MŠ                  6 700,00    7 588,02

09607 Školský úrad                10 000,00    12 903,57

Sociálne zabezpečenie                           

10202 Opatrovateľská služba                38 000,00    41 053,46

10203 Ďalšie sociálne služby – staroba                     500,00    42,40

1050 Výdavky na aktivačné práce 0,00 1 297,95

10701 Osobitný príjemca sociálnych dávok 0,00 1 107,06

10701 Školské pomôcky, strava špeciálna 

základná škola 

               12 000,00    13 662,41

10703 Sociálna  pomoc v hmotnej  núdzi                  1 500,00    0,00

Transfery rozpočtovej organizácii

Prenesené kompetencie ZŠ              317 028,00    217 028,00

Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, 

dopravné, asistenti učiteľa ZŠ 

               21 751,00    21 753,00

Originálne kompetencie - školský klub 

detí, ŠJ pri  ZŠ, projekt ZŠ

               34 800,00    73 977,18

Bežné výdavky celkom       1 024 322,48    1 019 559,51













Schválený, upravený  Skutočnosť

 rok 2012 rok 2012

233001 Príjem z predaja pozemkov 0,00 137 838,68

321 Grant na Kamerový systém 4 000,00 4 000,00

321 Grant na Zateplenie ZUŠ 10 000,00 10 000,00

321 Grant na Zberný dvor 24 499,32 42 743,61

321 Grant na Zmena palivovej základne 839 050,00 0,00

Kapitálový príjem ZŠ 0,00 2 000,00

Kapitálové príjmy celkom 877 549,32 216 490,00

Schválený, upravený   Skutočnosť

 rok 2012 rok 2012

01116 Prístavba obecného úradu 25 000,00 24 460,06

01116 Projekt Zmena palivovej základne 883 220,00 0,00

01116 Projekt Kamerový systém 4 000,00 6 000,00

01116 Plošina na zdravotné stredisko 0,00 277,81

01116 Projektová dokumentácia 0,00 3 000,00

01116 Nákup pozemkov 0,00 6 264,05

01116 Nákup budov 0,00 6 127,95

0451 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 36 403,32 136 264,55

0510 Mulčovač - prídavné zariadenie 15 000,00 0,00

08203 Projekt Drevenica 3 000,00 710,16

0640 Modernizácia verejného osvetlenia 15 352,00 15 352,00

09501 Zateplenie ZUŠ 10 000,00 18 972,24

Kapitálové výdavky ZŠ 0,00 2 000,00

Položka Kapitálové príjmy

Oddiel Kapitálové výdavky



Kapitálové výdavky celkom 976 623,32 204 076,82



  Schválený, upravený      Skutočnosť

 rok 2012 rok 2012

229001 Za vypúšťanie odpadových vôd 0,00 36 498,46

242 Úroky 0,00 2,12

292017 Príjmy z vratiek 0,00 4 625,03

311 Bežné granty 0,00 21 908,36

321 Kapitálové granty 0,00 1 002 331,65

411006 Príjmy zo splátok tuzemských úverov od 

právnickej osoby

0,00 390 000,00

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov

0,00 100 528,04

454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0,00 54 910,00

Finančné operácie ZŠ 0,00 40 078,90

Spolu príjmové fin. operácie 0,00 1 650 882,56

Oddiel Výdavkové fin. operácie Schválený, upravený 

rok 2012

Skutočnosť             rok 

2012

0520 Bežné výdavky 0,00 67 437,36

0520 Kapitálové výdavky 0,00 1 412 051,33

01116 Úvery a pôžičky právnickej osobe 0,00 380 250,00

Finančné operácie ZŠ 0,00 36 034,39

Výdavkové fin. operácie celkom 0,00 1 895 773,08

Položka Príjmové fin. operácie



Schválený, upravený  Skutočnosť

 rok 2012 rok 2012

Príjmy bežného rozpočtu 1 209 864,48 1 350 712,97

Výdavky bežného rozpočtu 1 024 322,48 1 019 559,51

Rozdiel bežného rozpočtu 185 542,00 331 153,46

Príjmy kapitálového rozpočtu 877 549,32 196 582,29

Výdavky kapitálového rozpočtu 976 623,32 204 076,82

Rozdiel kapitálového rozpočtu -99 074,00 -7 494,53

Príjmové finančné operácie 0,00 1 650 882,56

Výdavkové finančné operácie 0,00 1 895 773,08

Rozdiel finančných operácií 0,00 -244 890,52

Rozpočet obce celkom 86 468,00 78 768,41


