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Poznámky k 31.12.2020  
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec Polianka 

Sídlo účtovnej jednotky Polianka č. 91, 907 01  Myjava 

IČO 00 309 826 

Dátum zriadenia  Obec bola založená v roku 1990 zákonom 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Spôsob zriadenia Obec - zo zákona č.369/1990 Zb. 

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

    áno 

    nie 

 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Obec - podľa zákona č.369/1990 Zb. je 

základnou úlohou obce pri výkone 

samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej obyvateľov 

 

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

Pavol Kňazský 

starosta obce 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

5 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

5 

 

 

2 

Informácie o organizáciách zriadených 

a založených účtovnou jednotkou:  

 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou 

Obecné lesy Polianka, spol. s r. o., Polianka 

č. 91, 907 01 Myjava,  IČO: 34128093 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania 

účtovnej jednotky vo svojej činnosti                                              áno              nie 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

     Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 

účtovnému obdobiu                                                                         áno              nie 

 

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov  

 

Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený 

vlastnou činnosťou 

vlastnými nákladmi  

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou 

vlastnými nákladmi 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý 

hmotný majetok získaný bezodplatne 

reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

i) zásoby získané bezodplatne reálnou hodnotou 

j) pohľadávky  menovitou hodnotou 

k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 

l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy budúcich 

období sa vykazujú vo výške, ktorá je 

potrebná na dodržanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  

rezervy 

menovitou hodnotou 

oceňujú sa v očakávanej výške záväzku 

n) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

budúcich období sa vykazujú vo výške, 

ktorá je potrebná na dodržanie zásady 

vecnej a časovej súvislosti s účtovným 

obdobím. 

o) deriváty pri nadobudnutí  reálnou hodnotou 

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi reálnou hodnotou 
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4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby 

odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 

 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom: 

 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 4 1/4 

2 6 1/6 

3 8 1/8 

4 12 1/12 

5 20 1/20 

6 40 1/40 

 

     Drobný nehmotný majetok od 996,00 Eur do 2400,00 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu 

účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov 

na účet 518 - Ostatné služby. 

     Drobný hmotný majetok od 100,00 Eur do 1500,00 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu 

účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  

 

 

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

     Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Účtovná jednotka podľa vnútorného predpisu tvorila opravné položky k: 

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                                   áno            

  nie 
- neodpisovanému dlhodobému majetku                                       áno            

  nie 
- nedokončeným investíciám                                           áno            

  nie 
- dlhodobému finančnému majetku                                           áno            

  nie 
- zásobám                                                                             áno            

  nie 
- pohľadávkam                                                                             áno            

  nie 
 

 

6. Zásady pre vykazovanie transferov. 

     O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 

podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  

 

Bežný transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 

s nákladmi 

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 

s výdavkami 

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok 

- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu 

 

 



Obec Polianka, Polianka  91, 907 01  Myjava 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020 
 

 4 

Kapitálový transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s 

nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného 

dlhodobého majetku).  

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s 

nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného 

dlhodobého majetku).  

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  

- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti 

s  nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.  

 

 

Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A Neobežný majetok 

 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 

     Textová časť k tabuľke č.1: Na účte 013 – Softvér bol zaznamenaný úbytok zo sumy 

2 293,10 € na 0,00 €, čo znamená, že táto položka majetku je plne odpísaná.  

     Prírastok na účte 021 - Stavby vo výške 225 041,16 € vznikol zaradením dokončenej 

rekonštrukcie športového areálu v celkovej sume 153 299,51 €. Táto suma pozostáva zo štyroch 

položiek, a to oplotenie areálu v sume 22 903,16 €, rekonštrukcia budovy šatní v sume 

122 994,34 €, elektroinštalácia v sume 5 722,01 € a projektová dokumentácia projektu 

v hodnote 1 680,00 €. Na prírastku hodnoty stavieb v roku 2020 mala podiel rekonštrukcia 

požiarnej zbrojnice v hodnote 36 219,61 € a odvodnenie budovy obecného úradu v hodnote 

35 522,04 €. Na druhej strane pokles účtu 042 – Obstaranie DHM vznikol zaradením do 

majetku aj takých položiek, ktoré boli obstarané ešte v roku 2019. 

     Prírastok na účte 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 

2 743,00 € predstavuje obstaranie nábytku.  

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku  

 
Druh poisteného majetku  Spôsob poistenia,  

hodnota poisteného majetku  

Výška poistenia 

(€) 

Majetok Živelné poistenie a zodpovednosti za 

škodu, poistenie proti odcudzeniu 

 830 000,00 

Majetok Poistenie elektroniky, lom strojov 4 000,00 

 

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe 

účtovnej jednotky  

 
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma 

(€)  

Pozemky 1 590 914,37 

Budovy, stavby 1 375 375,19 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 48 062,01 

Dopravné prostriedky  670,19 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 4 616,78 
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d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo 

 
  Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma 

(€) 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy 

 o výpožičke 

- počítač 3 ks HP ProDesk 

- notebook 2 ks HP ProBook 

- tlačiareň HP LaserJet 

 

 

2 585,52 

1 656,48 

171,60 

 

2. Dlhodobý finančný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 

     Textová časť k tabuľke č.1: V roku 2020 sa hodnota podielov v dcérskej účtovnej jednotke 

nezmenila. 

 

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  

     Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 

až 026 súvahy):  

 
 Názov 

spoločnosti 

Právna 

forma 

Základné 

imanie (ZI) 

spoločnosti 

v peňažných 

jednotkách  

(€) 

Podiel ÚJ 

na 

základnom 

imaní (ZI) 

spoločnosti 

(%) 

Podiel  

ÚJ na 

hlasovacích 

právach 

(%) 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti 

v eurách  

k 31.12. 

2020 (€) 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti  

v eurách  

k 31.12. 

2019 (€) 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe 

ÚJ 

k 31.12. 

2020 (€) 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe 

ÚJ 

k 31.12. 

2019 (€) 

Obecné lesy 

Polianka, spol. 

s. r. o. 

s.r.o. 6 638,78 100 100 6 638,78 6 638,78 6 638,78 6 638,78 

 

 

B  Obežný majetok  

 

1. Zásoby 

a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2 

     V roku 2020 nebola vytvorená opravná položka k zásobám. 

 

2. Pohľadávky 

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy  

 
Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota  

pohľadávok brutto (€) 

Hodnota  

pohľadávok netto (€) 

Opis 

Z daňových príjmov 069 8 822,14 8 822,14 Daň z nehnuteľností 

Z nedaňových príjmov 068 367,90 367,90 Poplatok za komunálny odpad 

Ostatné pohľadávky 065 79,41 79,41 Dobropisy za elektrinu SLOVAK ENERGY 

Odberatelia 061 124,05 124,05 Nájom pôdy PD Poriadie 
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b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 

     Textová časť k tabuľke č.4: Niektoré uvedené pohľadávky sú po lehote splatnosti.  

   
Pohľadávky        Zostatok 

k 31.12.2019 

(€)    

Zostatok 

k 31.12.2020 

(€)    

Z toho pohľadávky po lehote 

splatnosti  

suma, popis  

Krátkodobé pohľadávky z toho:  4 135,87 9 393,50 9 190,04 - vyrubené a neuhradené 

miestne poplatky a dane 

Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 3 371,58 8 822,14 8 822,14 - vyrubená a neuhradená 

daň z nehnuteľnosti 

Pohľadávky za KO a DSO 140,00 367,90 367,90 - vyrubené a neuhradené 

poplatky za komunálny odpad 

Ostatné pohľadávky 624,29 79,41 Prijaté dobropisy 

Odberatelia 0,00 124,05 Pohľadávka za nájom pôdy 

  

c) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 

     Textová časť k tabuľke č.4: Niektoré uvedené pohľadávky sú po lehote splatnosti. 

 
Pohľadávky    Zostatok 

k 31.12.2020 (€)  

Zostatok 

k 31.12.2019 (€)   

Pohľadávky z toho:  9 393,50 4 135,87 

a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 203,46 624,29 

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov   

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov   

d) pohľadávky po lehote splatnosti  9 190,04 3 511,58 

 

 

3. Finančný majetok  

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  

 
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok 

k 31.12.2020 (€) 

Zostatok 

k 31.12.2019 (€) 

Pokladnica 1 502,67 1 184,57 

Ceniny 236,00 90,06 

Bankové účty 56 380,50 41 194,53 

      

 

4. Časové rozlíšenie  

     Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období: 

 
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok 

k 31.12.2020 (€) 

Zostatok 

k 31.12.2019 (€) 

Náklady budúcich období  spolu z toho: 695,80 673,26 

Poistné 548,51 673,26 

Licencia TENDERNET 147,29 0,00 
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

 
Názov položky Zostatok  

k 31.12.2019 (€) 

Zvýšenie  

(€) 

Zníženie  

(€) 

Presun 

(€) 

Zostatok  

k 31.12.2020 (€) 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov  
 

2 433 405,59    16 276,42 2 449 682,01 

Výsledok hospodárenia  16 276,42  -25 475,54  -16 276,42 -25 475,54 

 

     Obec dosiahla v tomto roku stratu vo výške 25 475,54 €, čo spôsobili najmä zvýšené náklady 

na opravy a udržiavanie, osobné náklady, služby a energie. 

 

B  Záväzky 

 

1. Rezervy - tabuľka č.6-7  

     Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 

 
Názov položky / Suma           Predpokladaný rok použitia  

Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 1000 € 2021 

 

     Rezerva vo výške 1 000 € bola použitá v roku 2020 na audítorské služby vo výške 900 €. 

Zvyšná časť rezervy vytvorenej ešte v roku 2018 vo výške 100 € bola zrušená. Zároveň bola 

vytvorená nová rezerva vo výške 1 000 €, ktorej použitie je naplánované na rok 2021 na 

rovnaký účel.  

 

2. Záväzky podľa doby splatnosti  

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

     Textová časť k tabuľke č.8: Vysoký pokles záväzkov voči dodávateľom prestavuje splatenie 

záväzku z roku 2019 za investíciu do športového areálu vo výške 145 897,50 €, pričom po 

zaplatení 100 000,00 € z rezervného fondu zostal obci záväzok vo výške 45 897,50 €, ktorý bol 

splatený v roku 2020 po dobe splatnosti. Vynulovanie účtu ostatných záväzkov spôsobila ich 

úhrada v bežnom roku.  

 
Záväzky           Zostatok k 31.12.2020 (€) Zostatok k 31.12.2019 (€)    

Dlhodobé záväzky z toho:  270,33 201,63 

Záväzky zo sociálneho fondu 270,33 201,63  
   

Krátkodobé záväzky z toho:  13 394,93   53 948,33 

Záväzky voči dodávateľom 7 081,57          48 182,86 

Záväzky voči zamestnancom                3 581,00     2 778,60 

Záväzky voči poisťovniam                2 226,01            1 776,82 

Záväzky voči daňovému úradu 503,59 355,36 

Iné záväzky  0,00 336,08 

Ostatné záväzky 0,00 854,69 
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b)  záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

     Textová časť k tabuľke č.8: Vynulovanie záväzkov voči dodávateľom po lehote splatnosti 

bolo spôsobené úhradou záväzku z roku 2019 vo výške 45 897,50 €, čo predstavovalo zvyšnú 

časť faktúry za investíciu do športového areálu v celkovej výške 145 897,50 € po úhrade 

100 000,00 € z roku 2019. 

 
Záväzky           Zostatok 

k 31.12.2020 (€) 

Zostatok 

k 31.12.2019 (€)    

Záväzky z toho:  13 665,26 8 252,46 

a) so zostatkovou dobou splatnosti  do 1 roka 13 394,93 8 050,83 

b) so zostatkovou dobou splatnosti  od 1 roka do 5 rokov 270,33 201,63 

c) so zostatkovou dobou splatnosti  nad 5 rokov   

d) záväzky po lehote splatnosti 0,00 45 897,50 

 

c) popis významných položiek záväzkov  

     Textová časť k tabuľke č.8:  

 
Záväzok Hodnota záväzku 

k 31.12.2020 (€)  

Hodnota záväzku 

k 31.12.2019 (€) 

Opis 

321-Dodávatelia 7 081,57 

 

48 182,86 Dodávateľské faktúry zaúčtované k 

31.12.2020 a uhrádzané v roku 2021 
331-Zamestnanci 3 581,00                  2 778,60 Mzdy zamestnancov za december 

2020 

 

 

1 Časové rozlíšenie  

a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov 

budúcich období  
 

Opis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  

k 31.12.2020 (€) 

Zostatok  

k 31.12.2019 (€) 

Výnosy budúcich období spolu z toho: 358 280,54 210 495,21 

Odpisy 358 280,54 210 495,21 

 

     Nárast výnosov budúcich období spôsobili dotácie v celkovej výške 166 285,18 €, z čoho 

bolo 30 000,00 € na požiarnu zbrojnicu a 136 285,18 € na rekonštrukciu športového areálu, 

ktoré sa budú postupne prejavovať vo výnosoch vo výške odpisov.  
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Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma 

k 31.12.2020 (€) 

Suma 

k 31.12.2019 (€) 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  2 261,15 456,40 

602 - Tržby z predaja služieb 146,25 68,90 

604 - Tržby za tovar z toho: 

Ekol 

Smetné nádoby 

Iný tovar 

      2 114,90                               

275,20                            

1 827,70                                 

12,00 

387,50 

267,50 

120,00 

0,00 

b)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 133 101,38 139 146,83 

632 - Daňové výnosy samosprávy z toho: 

Podielové dane 

Pozemok 

Stavby 

Byty 

Pes 

Verejné priestranstvo 

Ubytovanie 

123 923,85 

94 693,36 

18 269,69 

6 771,69 

109,13 

303,00 

3 639,61                         

137,37     

132 294,53 

98 036,03 

17 360,32 

6 191,76 

109,13 

198,00 

10 329,33 

69,96 

633 - Výnosy z poplatkov z toho: 

Správne poplatky  

TKO 

9 177,53 

445,94 

8 731,59 

6 852,30 

674,30 

6 178,00 

c)  finančné výnosy 1 048,99 3 542,74 

665  - z dlhodobého finančného majetku 1 048,99 3 492,74 

668 - Ostatné finančné výnosy 0,00 50,00 

d)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

24 247,62 21 732,82 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 5 647,77 5 139,67 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 10 824,24 9 798,11 

696- Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ z toho: 

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

7 675,61 6 695,04 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

100,00 100,00 

e)  ostatné výnosy   

641 - Tržby z predaja DNM a DHM 0,00 0,00 

648 - Ostatné výnosy 3 613,21 3 467,11 

      

     Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 164 322,35 €, čo predstavuje 

pokles výnosov o 4 023,55 € oproti roku 2019, kedy bola celková výška výnosov 168 345,90 

€. Tento rozdiel bol spôsobený najmä núdzovým stavom a opatreniami v súvislosti s ochorením 

covid-19, čo viedlo k poklesu podielových daní vo výške 8 370,68 v porovnaní s rokom 2019.  

 

     Najväčší podiel na výnosoch tvorili:  

- podielové dane: 94 693,36 € 

- dane z nehnuteľností: 18 269,69 € 

- výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR: 10 824,24 € 
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2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov 

 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma 

k 31.12.2020 (€) 

Suma 

k 31.12.2019 (€) 

a)  spotrebované nákupy   

501 - Spotreba materiálu 13 693,58 13 659,29 

502 - Spotreba energie z toho: 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

11 653,41 

5 482,06 

538,99 

5 632,36 

              7 163,40                  

5 527,66                               

326,45 

              1 309,29 

504 - Predaný tovar 4 817,92 387,50 

b)  služby   

511 - Opravy a udržiavanie 6 301,80 1 245,63 

512 – Cestovné    

513 - Náklady na reprezentáciu 2 895,23 1 295,82 

518 - Ostatné služby z toho: 

- ostatné služby 

- iné služby 

- telefón, internet, poštovné 

- aktualizácia licencií 

- doručenie, balné 

- likvidácia TKO 

- školenia, semináre 

- všeobecné služby, BOZP 

- špeciálne služby 

- elekt. a montážne práce 

- odborná literatúra, publikácie 

 

25 145,25 

6 032,69 

2 727,66 

1 059,72 

182,59 

9 500,87 

893,60 

533,24 

3 699,00 

350,88 

165,00 

 

20 419,84 

1 927,57 

1 611,40 

1 146,53 

156,89 

9 263,28 

              1 075,00                     

2 698,25 

2 540,92 

              0,00 

0,00 

c)  osobné náklady   

521 - Mzdové náklady  61 285,33 50 324,86 

524 - Zákonné sociálne náklady 20 423,45 16 991,15 

527 - Zákonné sociálne náklady  2 941,78 2 668,21 

d)  dane a poplatky   

532 - Daň z nehnuteľností   

538 - Ostatné dane a poplatky z toho: 

RTVS, diaľničná známka 

105,68 105,68 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  25 734,36 22 577,71 

551 - Odpisy  DNM a DHM z toho: 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov  

24 834,36 

6 679,63 

18 154,73 

21 677,71 

5 184,56 

16 493,15 

553 - Tvorba ostatných rezerv z toho: 900,00 900,00 

f) finančné náklady 401,69 244,90 

562 - Úroky 112,49 0,00 

568 - Ostatné finančné náklady 289,20 244,90 

g)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 7 569,53 9 791,82 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným 

subjektov verejnej správy 

0,00 0,00 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov 

mimo verejnej správy 

7 449,53 9 329,02 

h) ostatné náklady 6 828,88 5 193,67 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 0,00 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 6 828,88 5 193,67 

     

     Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 189 797,89 €, čo predstavuje 

nárast nákladov oproti roku 2019 o 37 728,41, kedy bola celková výška nákladov vykázaná vo 

výške 152 069,48 €. Tento nárast bol spôsobený najmä rastom osobných nákladov, nákladov 

na služby, opravy a udržiavanie a energie. 
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Najväčší podiel na nákladoch tvorili:  

- mzdové náklady: 61 285,33 € 

- služby: 34 342,28 €   

- odpisy: 24 834,36 € 

- zákonné sociálne poistenie: 20 423,45 € 

- spotreba materiálu: 13 693,58 € 

 

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku 

minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo 

nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od 

účtovnej jednotky - tabuľka č.10.  

 

     Textová časť k tabuľke č.10: riadok 03 v roku 2019 obsahuje údaje o budúcom práve 

účtovnej jednotky zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku                                

č. 074TN220100 vo výške 136 285,18 € na úhradu záväzkov spojených s rekonštrukciou 

športového areálu, ktorých celková výška predstavuje 145 897,50 €. Táto suma bola v roku 

2020 zúčtovaná a hodnota iných aktív tak nadobudla hodnotu 0. 

 

 

Čl. VIII 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

  

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

a spriaznených osôb  

a)  
 

 

 

Spriaznená osoba 

 

 

 

Druh obchodu/ 

druh transakcie 

Hodnotové vyjadrenie 

obchodu/transakcie  

alebo percentuálne 

vyjadrenie 

obchodu/transakcie  

k celkovému objemu 

obchodov/transakcií  

realizovaných ÚJ 

(€) 

Informácia o neukončených 

obchodoch/transakciách 

v hodnotovom vyjadrení 

obchodu/transakcie alebo 

percentuálnom vyjadrení 

obchodu/transakcie k 

celkovému objemu 

obchodov/transakcií  

realizovaných ÚJ 

Informácia 

o cenách/hodnotách 

realizovaných 

obchodov/transakcií  

medzi účtovnou 

jednotkou 

a spriaznenými 

osobami  

OS Obecné lesy  

Polianka spol. s.r.o. 

Nájom za nebytové 

priestory 
2 605,00    

OS Obecné lesy 

Polianka spol. s.r.o. 

Podiel zo zisku 

spoločníka  
1 048,99   
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Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14 

     Textová časť k tabuľke č.12-14: Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 4.12.2019 Uznesením č.45/2019. Zmena rozpočtu bola schválená dňa 

10.12.2020 Uznesením č. 32/2020. 

 

     Obec Polianka prefinancovala časť svojho záväzku z úveru vo výške 40 000,- €, ktorý bol 

v bežnom roku i splatený.  

 

 

Čl. X 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 

      

     Obec Polianka uzatvorila dňa 4.2.2020 Zmluvu o dielo so spoločnosťou COLAS Slovakia, 

a.s. na zhotovenie diela „Cyklotrasa Španková v obci Polianka“. Toto dielo sa zatiaľ 

nerealizovalo. 

 

     Na základe Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej 14.1.2021 

poskytla Obec Polianka Obecným lesom Polianka, spol. s.r.o. NFP vo výške 20 000,- €, ktorá 

bude splatná v pravidelných ročných splátkach vždy do konca kalendárneho roku vo výške 

3 000,-€. 

 

     Závažnosť nebezpečenstva ochorenia spôsobeného koronavírusom doľahla i na našu obec. 

Z preventívnych a bezpečnostných dôvodov, ako i z odporúčania krízového štábu a hlavného 

hygienika Slovenskej republiky, sme pristúpili k úprave úradných hodín, aby sme čo najviac 

eliminovali priamy kontakt s občanmi. Naďalej sme však pracovali a prijímali úradné stránky 

v obmedzených časoch i osobne, a boli sme tiež prístupní telefonicky a elektronicky v časoch 

bežných úradných hodín. V snahe predísť šíreniu nákazy sme poskytovali občanom informácie 

na obecnej stránke i prostredníctvom obecného rozhlasu a rozosielania hromadných emailov. 

Všetkým občanom sme zakúpili ochranné respirátory, ktoré im poslanci následne distribuovali 

do poštových schránok. 

 
 


