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1. Základná charakteristika účtovnej jednotky
Obec Nová Polhora je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1

Geografické údaje

Geografická poloha obce: Obec Nová Polhora leží v urbanizačnom priestore krajských
miest Košice a Prešov, na hlavnej sídelnej rozvojovej osi Košice - Prešov. Nachádza sa v
severovýchodnej časti Košickej kotliny po ľavej strane rieky Torysy, na rozhraní okresov Košice
okolie a Prešov.
Po štátnej ceste susedí s obcou Ploské, okres Košice okolie a južne cca 1500 m s obcou
Šarišské Bohdanovce, okres Prešov severne cca 1000 m západne od obce sa nachádza obec
Seniakovce, s ktorou však nie je spojenie cestou kvôli tomu, že cez rieku Torysu nie je most, iba
lávka na peší prechod. V západnej časti prechádza extravilánom obce diaľnica D1 Košice Prešov, na ktorú napojenie však v obci Budimír, resp. Lemešany. Vzdialenosť od mesta Košice je
18 km, od mesta Prešov 22 km. Organizačne patrí obec do Košického kraja, okresu Košice
okolie.
Celková rozloha obce: Kataster obce zaberá výmeru 207 ha, z čoho výmera ornej pôdy
činí 160 ha. Priemerná nadmorská výška v katastri je 220 m n.m. Časť katastrálnej hranice zo
západnej strany sa dotýka rieky Torysy, severná časť katastra sa dotýka potoka Balka, ktorý sa v
katastri vlieva do rieky Torysy.

1.2

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2013:
Národnostná štruktúra:
Vývoj počtu obyvateľov:

1.3

- 441
- slovenská národnosť: 99,3 %
- česká národnosť:
0,7 %
- vývoj počtu obyvateľov má mierne stúpajúcu tendenciu

Symboly obce
Obecné symboly boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2007.
Erb obce

Erb obce Nová Polhora vychádza z erbu obce Pohronská Polhora.
Obec Pohronská Polhora bola založená v roku 1786, ako osada slobodného kráľovského mesta
Brezna, zakladatelia osady pochádzali z jedenástich oravských dedín, pričom najviac ich bolo
z obce Oravská Polhora, preto dostala názov Pohronská Polhora. Erb obce Pohronská Polhora

predstavuje delený modročervený štít a v ňom jedenásť strieborných smrekov ako symbol
jedenástich obcí z ktorých obyvateľov vznikla.
Erb obce Nová Polhora vychádza z tohto erbu, tvorí ho červený štít a v ňom tri strieborné
smreky, ktoré symbolizujú kontinuitu troch Polhôr, ale aj to že obec Nová Polhora taktiež
vznikla z obyvateľstva troch obcí a to Pohronskej Polhory, Ploského a Šarišských Bohdanoviec.
Symbolika je aj v červenom štíte, jednak je to polovica štítu erbu Pohronskej Polhory, na druhej
strane aj obec Ploské má červený štít od ktorej sa Nová Polhora odčlenila v roku 1953,
odčlenením nového katastra od katastra obce Ploské. Oheň symbolizuje, že obec vznikla po
požiari.
Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej
(1/6), žltej (2/6), bielej (1/6) a červenej (1/6).
Vlajka je zakončená tromi cípmi.
Pečať obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC NOVÁ
POLHORA. Pečať má priemer 35 mm.

1.4

Zaujímavosti z histórie obce

2. augusta 1942 o 14:00 hodine v obci Pohronská Polhora (okres Brezno) vypukol požiar,
pri ktorom zhorelo vyše stošesťdesiat usadlostí.
Keďže obec bola v tom čase preľudnená a v každom dvore bolo postavených viac domov, vláda
tzv. Slovenského štátu povolila stavať na jednom dvore len jednému, najstaršiemu členovi
rodiny. Ostatným občanom bez domova navrhli výstavbu novej obce na východnom Slovensku.
Štyridsaťdva rodín prijalo tento návrh a 18. novembra 1942 sa presťahovali do obce
Ploské, rodiny boli umiestnené do kaštieľa a troch drevených domov. Už počas tejto jesene sa
začalo s výstavbou novej dediny na ktorú bolo vyčlenených dvadsaťdva hektárov pôdy z výmery
veľkostatku statkára Rosenberga. Výstavbu realizovala firma Všeobecné stavebné družstvo
Bratislava, pod vedením stavby vedúceho pána Pigu.

Do prvých štyridsiatichdvoch domov sa rodiny presídlencov nasťahovali v novembri roku
1943. Rodinný dom pozostával z jednej izby, kuchyne, predsiene, špajze, maštale a príslušenstva.
K domu patrila aj stodola, na každom dvore bola studňa, dvory a záhrady boli oplotené. Jeden
domček bol odhadnutý na 330 000 Sk. Prvá splátka bola 28 až 29 000 Sk.
V roku 1944 bolo dostavaných zvyšných tridsaťtri domov, nasťahovalo sa do nich ďalších
osemnásť rodín z obce Ploské a pätnásť rodín zo Šarišských Bohdanoviec. Každej rodine štát
pridelil ornú pôdu o výmere päť katastrálnych jutár (cca 2,8 hektára).
Počas výstavby boli v obci tieto zariadenia: vyhňa, cirkulár, kancelária, sklad a kuchyňa.
Od Seniakoviec viedla k stavenisku úzkokoľajná železnica cez rieku Torysa, kde bol postavený
drevený most dlhý 135 m a široký 4 m. Po ukončení výstavby bola prevedená elektrifikácia celej
obce.
Počas druhej svetovej vojny obyvatelia obce prežili prechod nemeckých a potom aj
sovietskych vojsk. Obec bola aj bombardovaná, no okrem troch poškodených domov neboli
zaznamenané žiadne vážne materiálne škody. Obec bola oslobodená 19. januára 1945,
sovietskymi vojskami.
V roku 1946 občania postavili drevený ´´barák´´, ktorý slúžil pre Národnú školu s dvoma
učebňami a bytom pre riaditeľa. V roku 1950 bola postavená zvonica.
Od obce Ploské sa obec Nová Polhora odčlenila v roku 1953, odčlenením nového katastra
od katastra obce Ploské.
V rokoch 1954 až 1956 bol postavený kultúrny dom a budova základnej školy. Materská
škola bola postavená v rokoch 1975 až 1977.
Počas 70. a 80. rokov obec zaznamenala ďalší rozvoj, keď sa postavili nové domy priamo
v obci, alebo na novovzniknutej novej ulici.
Rímskokatolícky kostol bol postavený v rokoch 1991 až 1993, kedy bol slávnostne
vysvätený.

1.5

Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská škola.

Strediskovou školou pre obec Nová Polhora je základná škola s materskou školou
Budimír. Základná škola s materskou školou v Budimíre je plnoorganizovaná základná škola
s právnou subjektivitou. Súčasťou školy je školské stredisko záujmovej činnosti, školská
knižnica, školský klub detí a školská jedáleň.

Materská škola Nová Polhora
Naša materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku
spravidla od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Prevádzková doba je od 7:30 hod. do 16:05 hod.
Dbáme na všestranný rozvoj rozumových schopností detí v súlade s individuálnymi a
vekovými osobnosťami detí tak, aby boli schopné zvládnuť vstup do 1. ročníka ZŠ.
Pri stanovení úloh vychádzame vždy z Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a
úlohy plníme v jednotlivých výchovných zložkách formou hier, didaktických aktivít, pri pobyte
vonku a v iných záujmových činnostiach počas celého dňa. Deti sa hravou formou oboznamujú
aj so základmi anglického jazyka. Organizovaním rôznych akcií sa snažíme prispievať k
obohacovaniu života našich detí, aby sa u nás cítili čo najlepšie.
Pedagogickí zamestnanci
Riaditeľka materskej školy
Učiteľka

- Mgr. Slávka Hromjáková
- Slávka Vengrinová

Vstup do materskej školy predstavuje významný medzník v živote každého dieťaťa.
Bezproblémový prechod dieťaťa z rodiny do školy môže vo veľkej miere ovplyvniť rodina, ale
najväčšie možnosti ako uľahčiť dieťaťu prechod z rodiny do prvej vzdelávacej inštitúcie sú na
učiteľke. Už od prvého kontaktu dieťaťa s učiteľkou sa začínajú utvárať predpoklady pre
optimálny rozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý závisí od dobrej klímy, ktorá podporuje spokojnosť
detí, rodičov, ale aj zamestnancov školy.

1.6

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Anton Šimčák
Zástupca starostu obce: Vladimír Bálint
Hlavný kontrolór obce: Peter Schimara
Obecné zastupiteľstvo: tvorí ho zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov (Vladimír Bálint, Mgr.
Monika Kubizniaková, František Kubizniak, Milan Kapajčík, Ladislav Köver)
Obecný úrad: Ing. Lenka Pangrácová – samostatná odborná referentka

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec
v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 64/2012 zo dňa 14.12.2012. Rozpočet
obce na rok 2013 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 0 €.
Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 8 263 €, kapitálový rozpočet taktiež
ako prebytkový vo výške 3 417 € a rozpočet finančných operácii bol rozpočtovaný so schodkom
vo výške 11 680 €. Schodok finančných operácii rozpočtu bol krytý prebytkom bežného
a kapitálového rozpočtu.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2013 dvakrát upravovaný:
1. úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora
č. 52/2013 zo dňa 27.06.2013,
2. úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora
č. 79/2013 zo dňa 16.12.2013.
Prehľad schváleného rozpočtu a jeho zmien v priebehu roka 2013
Rozpočet po zmenách
1. úprava
2. úprava

Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet:
- bežné príjmy
- bežné výdavky
Hospodárenie za bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet:
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
Hospodárenie za kapitálový rozpočet
Finančné operácie:
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

126 721,00
118 458,00

160 288,00
121 323,00

161 373,97
125 495,97

8 263,00

38 965,00

35 878,00

37 760,00
34 343,00

2 000,00
29 047,00

2 000,00
29 545,00

3 417,00

- 27 047,00

- 27 545,00

-

-

-

11 680,00

11 918,00

8 333,00

- 11 680,00

- 11 918,00

- 8 333,00

164 481,00
164 481,00

162 288,00
162 288,00

163 373,97
163 373,97

-

-

-

Sumarizácia
- Príjmy celkom
- Výdavky celkom
- Hospodárenie celkom

2.1

Plnenie príjmov za rok 2013

Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu obce dosiahlo 98,74 %. Bežné príjmy
predstavujú 98,76 % celkových príjmov obce. Celkový objem prostriedkov na výnose dane
poukázanej územnej samospráve tvorí 54,05 % príjmov bežného rozpočtu. Ďalšími významnými
položkami v príjmovej časti sú miestne dane a poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady,
ktoré predstavujú 8,08 % z bežných príjmov obce. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami
z vlastníctva majetku obce a služieb s tým spojených, z administratívnych poplatkov, za stravné,
zo školného za MŠ a iných nedaňových príjmov a tvoria približne 18,46 %. Príjmy z grantov
a transferov predstavujú 19,41 % z bežných príjmov obce. Kapitálové príjmy predstavujú
približne 1,24 % a príjmové finančné operácie 0,00 % celkových príjmov obce.

Rozpočet k 31.12.2013
163 373,97

Skutočnosť k 31.12.2013
161 310,99

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
159 310,99

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
98 976,93

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
29 416,10

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
30 917,96

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
2 000,00

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
0,00

% plnenie

98,74

1. Bežné príjmy
Rozpočet k 31.12.2013
161 373,97

98,72

a) Bežné príjmy - daňové
Rozpočet k 31.12.2013
100 736,00

98,25

b) Bežné príjmy - nedaňové
Rozpočet k 31.12.2013
29 719,00

98,98

c) Bežné príjmy - granty a transfery
Rozpočet k 31.12.2013
30 918,97

99,99

2. Kapitálové príjmy
Rozpočet k 31.12.2013
2 000,00

100,00

3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet k 31.12.2013
0,00

0,00

2.2

Čerpanie výdavkov za rok 2013

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa za oblasť verejnej správy aj na úseku štátnej
správy zabezpečila predovšetkým nevyhnutná prevádzka administratívneho aparátu (mzdy,
odvody, tovary a služby – ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby). Tieto výdavky
predstavujú približne 76,48 % celkových výdavkov obce. Kapitálové výdavky predstavujú
výdavky na splácanie leasingu (tlačiareň Konica Minolta), rekonštrukcie OcÚ, PPO obce ako aj
výdavky za 6BJ hradené obcou. Tieto výdavky tvoria približne 18,35 % celkových výdavkov
obce. Výdavkové finančné operácie vynaložené na splácanie krátkodobých a dlhodobých
bankových úverov, ako aj úveru zo ŠFRB a krátkodobej finančnej výpomoci predstavujú
približne 5,17 % celkových výdavkov obce.
Rozpočet k 31.12.2013
163 373,97

Skutočnosť k 31.12.2013
161 048,35

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
123 171,96

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
29 543,86

% plnenie

Skutočnosť k 31.12.2013
70 505,46

% plnenie

98,58

1. Bežné výdavky
Rozpočet k 31.12.2013
125 495,97

98,15

2. Kapitálové výdavky
Rozpočet k 31.12.2013
29 545,00

99,99

3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočet k 31.12.2013
8 333,00

99,99

Podrobné informácie o príjmoch a výdavkoch rozpočtu sú uvedené v samostatnom
výkaze FIN l-04 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavenom k 31.12.2013
a v čerpaní príjmov a výdavkov v programovom rozpočte – viď prílohy k výročnej správe obce.

3. Bilancia aktív a pasív za rok 2013
3.1

Bilancia aktív k 31.12.2013

AKTÍVA
a) Neobežný majetok vrátane obstarania
z toho:
- Dlhodobý nehmotný majetok
- Dlhodobý hmotný majetok
- Dlhodobý finančný majetok

Brutto
1 216 781,97

Korekcia
259 832,08

Netto
956 949,89

32 947,72
1 086 277,32
97 556,93

6 061,03
253 771,05
-

26 886,69
832 506,27
97 556,93

b) Obežný majetok
z toho:
- Zásoby
- Dlhodobé pohľadávky
- Krátkodobé pohľadávky
- Finančné účty (poznámky č. 1)

1 558,68

-

1 558,68

109,13
1 185,71
263,84

-

109,13
1 185,71
263,84

1 218 340,65

259 832,08

958 508,57

AKTÍVA celkom

Dlhodobý majetok je v súvahe vykázaný v obstarávacej cene. V dlhodobom finančnom
majetku obce sú zahrnuté cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v celkovej
hodnote 97 556,93 €, ktoré za obec spravuje starosta obce.

Poznámka č. 1: Stav finančného majetku k 31.12.2013 tvoria finančné prostriedky na účtoch:
 221 001 – 8626542/0200
79,52 €
 221 003 – 1764224658/0200
18,77 €
 221 004 – 2397730659/0200
16,00 €
 221 005 – 1630178553/0200 - ŠJ
34,52 €
 221 006 – 1195143/5200
16,00 €
 221 007 – 11951055/5200
93,40 €
----------------------------------------------------------------------------------Spolu
258,21 €
 211 - Pokladňa
31,85 €
 261 - Peniaze na ceste
- 26,22 €
----------------------------------------------------------------------------------Spolu (221 + 211 +/- 261)
263,84 €

3.2

Bilancia pasív k 31.12.2013
PASÍVA
a) Vlastné imanie
z toho:
- Nevysporiadaný VH min. rokov
- VH za účtovné obdobie

Skutočnosť k 31.12.2013
368 303,86
372 132,14
- 3 828,28

b) Záväzky
z toho:
- Rezervy
- Dlhodobé záväzky
- Krátkodobé záväzky
- Bankové úvery a výpomoci

264 400,03

b) Časové rozlíšenie

325 804,68

PASÍVA celkom

958 508,57

4 712,77
207 696,87
19 207,93
32 782,46

Podrobné položky aktív a pasív sú uvedené v účtovnom výkaze „Súvaha Úč ROPO
SFOV 1-01“ k 31.12.2013.
4. Výsledok hospodárenia za rok 2013
Názov
Náklady spolu
z toho:
- Spotrebované nákupy
- Služby
- Osobné náklady
- Dane a poplatky
- Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- Odpisy dlhodobého majetku
- Tvorba rezerv
- Finančné náklady
- Mimoriadne náklady
- Náklady na transfery
Výnosy spolu
z toho:
- Tržby za vlastné výkony a tovar
- Daňové a colné výnosy
- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
- Zúčtovanie rezerv
- Finančné výnosy
- Mimoriadne výnosy
- Výnosy z transferov
Výsledok hospodárenia /+ zisk, - strata/

Skutočnosť k 31.12.2013
145 582,84
22 223,71
22 158,72
66 883,28
65,68
2 208,93
24 554,91
4 712,77
4 797,69
2 689,92
141 754,56
3 645,71
114 195,81
2 607,72
3 978,21
50,13
1 700,00
- 3828,28

Dosiahnutý hospodársky výsledok uvedený v predchádzajúcej časti bude preúčtovaný na
účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

5. Ostatné dôležité informácie
5.1

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

5.2

Predpokladaný budúci vývoj v činnosti obce:

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Nová Polhora aj naďalej bude prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej
správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obec. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať
budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Košiciach
v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.

V Novej Polhore, 24.01.2014

............................................
Anton Šimčák
starosta obce

