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Výročná správa za rok 2021 
(§20 zákona o účtovníctve) 

 

      V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je 

účtovníctvo účtovnej jednotky úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v 

účtovných knihách všetky účtovné prípady a za toto účtovné obdobie zostavila účtovnú 

závierku, konsolidovanú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila výročnú správu, 

prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje a uložila dokumenty v súlade so 

zákonom a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy. 

            Obsahom výročnej správy je účtovná závierka za účtovné obdobie, za ktoré sa 

vyhotovuje výročná správa, správa audítora k tejto účtovnej závierke a najmä informácie o 

vývoji spoločnosti, jej stave, rizikách a neistotách, o vplyve činnosti na životné prostredie, 

zamestnanosť, ďalej udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, 

predpokladanom budúcom vývoji, nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, 

nadobúdaní vlastných akcií a iných finančných investícií, návrh na rozdelenie zisku alebo 

vyrovnaní straty, údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov, organizačnej zložky v 

zahraničí a ďalšie informácie definované zákonov. 

      Lehota na spracovanie výročnej správy nie je stanovená priamo, hoci nepriamo je – 

prostredníctvom lehoty na jej overenie a to do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.  

      Termín na predkladanie výročnej správy do registra účtovných závierok je najneskôr do 

jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka vyhotovuje. 

Prvýkrát sa do registra predkladajú výročné správy vyhotovené za účtovné obdobie končiace 

k 31. decembru 2014 a neskôr a tieto sa musia uložiť do registra do 31. decembra 2015. Ak už 

má účtovná jednotka účtovnú závierku a správu audítora uloženú v registri v čase ukladania 

výročnej správy, ukladaná výročná správa nemusí (ale môže) obsahovať účtovnú závierku. 

V prípade ak účtovná jednotka zmení obsah uloženej výročnej správy, uloží do registra novú 

výročnú správu bez zbytočného odkladu. Zodpovedný za spracovanie a uloženie výročnej 

správy je štatutárny orgán. 
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1. Základná charakteristika Obce Tovarnianska Polianka 

 

Obec je tvorená jedným sídlom. Jej územie je tvorené jedným katastrálnym územím. Obec 

Tovarné je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje 

osoby, majúce na jej území trvalý ale aj prechodný pobyt. Združuje právnické osoby a 

združenia pôsobiace na jej území.  

      Do pôsobností obce patrí najmä základné školstvo, správa miestnych komunikácií, 

stavebné konanie, správa majetku obce a iné. 

 Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia 

obyvatelia obce v priamych voľbách.  Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch. 

 

      Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a  

v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je 

správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák.  č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch 

je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/  zák.  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 

zmien a doplnkov).   

 

 Starosta najmä:   

a)       zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich  

          uznesenia,   

b)       vykonáva obecnú správu,   

c)       zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým 

          osobám,   

d)       rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce, alebo  

          iným  rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,   

e)       uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly, 

f)        podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.   

 

     Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že 

odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich 

schválenia obecným zastupiteľstvom.  Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej 

rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.   
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     Rozsah úväzku starostu obce  stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné 

obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť. 

 

a) Identifikačné údaje obce - OBEC TOVARNIANSKA POLIANKA: 

 

Názov účtovnej jednotky  Obec  Tovarnianska Polianka 

Sídlo:    094 01 Tovarnianska Polianka 25 

Dátum zriadenia:   zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

Identifikačné číslo – IČO: 00332895 

Daňové identifikačné číslo:  2020630546 

Kód obce:    529206 

Kód okresu:    713 

Právna forma:   801 – obec  

                                                     (samostatný územný samosprávny a správny celok SR) 

OKEČ:    84110 – všeobecná verejná správa  

Štatutárny orgán:                              Marián Kerčák  

 

Kraj: prešovský / kód kraja: 707 / značka: PO 

Okres: Vranov nad Topľou / kód okresu: 713 / značka: VT 

Región: Horný Zemplín 

 

b) Demografické a geografické údaje obce 

Geografická poloha obce : región Horný Zemplín, Okres Vranov nad Topľou, 

Prešovský samosprávny kraj.  

 

Obec Tovarnianska Polianka leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny v 

Pozdišovskej pahorkatine na terasách Ondavky. Na vyšších polohách pahorkatiny je 

listnatý les, nižšie časti a dolina Ondavky sú odlesnené. 
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Susedné mestá a obce : Strážske, Kladzany, Tovarné a Hudcovce  

Celková rozloha obce : 424 ha 

Nadmorská výška : 140 m n.m. v strede obce; 127 – 271 m n.m. v chotári 

Počet obyvateľov : 109 

Hustota obyvateľstva : 25,71 obyv./km
2 

Prvá písomná zmienka: 1335 

 

c) História obce 

Našli sa tu zvyšky eneolitických mohylových násypov. Obec je doložená z roku 1335 ako 

Polenka, neskôr ako Polyon (1372), Polyunka (1414), Towarnanská Polánka (1773), 

Tovarnianska Polianka (1948); po maďarsky Tovarnapolyanka, Tavarnamező. V 

roku 1363 patrila panstvu Čičava, koncom 16. storočia niekoľkým zemepánom, od konca 17. 

storočia Barkóczyovcom a iným. V roku 1715 mala 11 opustených a 7 obývaných 

domácností, v roku 1787 mala obec 25 domov a 190 obyvateľov, v roku 1828 mala 31 domov 

a 227 obyvateľov. Pracovali ako roľníci a v lesoch. V polovici 19. storočia a v rokoch 1900 –

 1910 sa mnohí vysťahovali. 

Za 1. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1944 bola obec celkom 

vypálená. JRD bolo založené v roku 1958. Časť obyvateľov bola zamestnaná v priemyselných 

podnikoch v Humennom, Strážskom a v Hencovciach. 

 

d) Pamiatky 

Kostol gréckokatolícky barokovo-klasicisticky z roku 1784. 

 

e) Symboly obce 

Erb obce:                        Vlajka obce: 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1335
https://sk.wikipedia.org/wiki/1372
https://sk.wikipedia.org/wiki/1414
https://sk.wikipedia.org/wiki/1773
https://sk.wikipedia.org/wiki/1948
https://sk.wikipedia.org/wiki/1363
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C4%8Dava
https://sk.wikipedia.org/wiki/1715
https://sk.wikipedia.org/wiki/1787
https://sk.wikipedia.org/wiki/1828
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1900
https://sk.wikipedia.org/wiki/1910
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSR
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944
https://sk.wikipedia.org/wiki/1958
https://sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9
https://sk.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEske
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hencovce
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f) Občianska a technická vybavenosť 

 

Futbalové ihrisko, verejný vodovod, rozvodná sieť plynu, zneškodňovaný komunálny odpad 

g) Kultúra: 

      Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad organizovaním rôznych 

kultúrnych a spoločenských podujatí pri príležitostiach ako sú MDD , Silvester,  Mikuláš 

prípadne iné podujatia.  

 

h) Organizačná štruktúra obce 

Starosta obce:                           Marián Kerčák 

Zástupca starostu obce:     Mgr. Anna Jusková 

Počet poslancov:              5 

Menný zoznám poslancov: Martin Kočerha 

Bc. Michaela Kerčáková 

 Martina Tomášová 

  Matúš Gajdzik 

   Mgr.Anna Jusková 

V roku 2021 obec nemala žiadneho zamestnanca. 

 

Obec 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. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a 

obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Obec má právo združovať sa s 

inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. 

2. Rozpočet obce a jeho plnenie za rok 2021 

 

 V priebehu roka bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami – Obec 

Tovarnianska Polianka: 

 prvá zmena rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 31.12.2021 

 druhá zmena rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 31.12.2021 
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2.1.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. 

 

Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného 

výkonu štátnej správy a kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, ktoré obec získala z MF SR 

a MV SR.  
 

Plnenie príjmov rozpočtu 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Skutočnosť 

Bežný rozpočet       

Príjmy obec 36 061,00 € 55 002,16 € 54 942,16 € 

SPOLU PRÍJMY 36 061,00 € 55 002,16 €  54 942,16 €  

Kapitálový rozpočet       

Príjmy obec 0,00 € 0,00€ 0,00 € 

SPOLU PRÍJMY 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 Obec Tovarnianska Polianka schválila príjem bežného rozpočtu vo výške 

36 061,00 €, ale skutočnosť bola vo výške 54 942,16 €. 

a) Kapitálový rozpočet 

Obec nemala žiadne kapitálové príjmy. 

b) Finančné operácie 

 

  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Príjmové finančné operácie - obec         

Ostatné finančné operácie, z toho:         

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 € 9 810,73 € 9 810,73 € 100,00 

zostatok nevyčerpaných účelových finančných 

prostriedkov 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

    

0,00  

prevod prostriedkov peňažných fondov 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 
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SPOLU 0,00 € 9 810,73 € 9 810,73 € 100 

 

Vo finančných operáciách rozpočtu obce, obec vykazuje:  

- 454001 Z rezervného fondu obce vo výške 9 810,73 €: 

9 810,73 € rok 2020 

2.2.   Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 

 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu boli prijaté prostriedky použité na 

zabezpečenie chodu obce, mzdy, poistné, tovary a služby (31 726,00 €), financovanie 

výdavkov v oblasti ochrany pred požiarmi (1 526,30 €), nakladania z odpadmi (1 700,75 €), 

rozvoja obcí (2 690,32 €), údržba ciest ( 80,00 €), kultúrnych služieb - športu, kultúry (79,83 

€). 

 

Obec čerpala výdavky nasledovne: 

  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Skutočnosť % 

Bežné výdavky         

Výdavky obec 36 061,00 € 47 968,38 € 36 334,25 € 76,00 

Kapitálové výdavky         

Výdavky obec 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

SPOLU VÝDAVKY 36 061,00 € 47 968,38 € 36 334,25 €   

 

Bežné výdavky boli podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Skutočnosť % 

Bežné výdavky - obec         

Mzdy, platy, OON 12 861,00 € 12 861,00 € 9 681,63  € 75,00 

Poistné a príspevky do poisťovní 7 100 € 7 314,04 € 5 445,27 € 74,45 

Tovary a služby 11 715,00 € 16 940,00 € 13 284,75 € 78,42 
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Bežné transfery 50,00 € 132,82 € 82,82 € 62,35 

SPOLU VÝDAVKY 31 726,00€ 37 247,86 € 28 494,47 € 76,50 

 

Bežné výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

Položka Názov 

 Schválený 

rozpočet  

 Upravený 

rozpočet   Skutočnosť  % 

O111 Výkonné a zákonodarné orgány 31 726,00 € 37 247,86 € 28 494,47 € 76,51 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov. 12 861,00 € 12 861,00 € 9 681,63  € 75,28 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 100,00 € 7 339,24 € 5470, 47 € 74,45 

630 Tovary a služby 11 715,00 €  16 940,00 € 13 284,75 € 78,42 

640 Bežné transfery 50,00 € 132,82 € 82,82 € 62,36 

650 Splácanie úrokov a ostat. platby súv. s úverom 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

O112 

 

175,00 € 303,90 € 303,90 € 100 

630 Tovary a služby 175,00 € 303,90 € 303,90 € 100 

O160 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

630 Tovary a služby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

640 Bežné transfery 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

O180 

     640 Bežné transfery 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

O320 Ochrana pred požiarmi 0,00 € 1 526,30 € 1 526,30 € 100 

630 Tovary a služby 0,00 € 1 526,30 € 1 526,30 € 100 

O451 Cestná doprava 80,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00 

630 Tovary a služby 80,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00 

O510 Nakladanie s odpadmi 1 200,00 € 1 700,75 € 1 700,75 € 100 

630 Tovary a služby 1 200,00 € 1 700,75 € 1 700,75 € 100 

O620 Rozvoj obcí 1000,00 € 5 203,80 € 4 203,80 € 80,78 

610 Mzdy 0,00 € 2  697,60 € 2 697,60 100 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 € 1506,20  € 1 506,20 € 100 

630 Tovary a služby 1000,00 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 
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O640 Verejné osvetlenie 530,00 € 530,00 € 0,00 € 0,00 

630 Tovary a služby 530,00 € 530,00 € 0,00 € 0,00 

O820 Kultúrne služby 1 100,00 € 1 100,00 € 79,83 € 7,26 

630 Tovary a služby 1 100,00 € 1 100,00 € 79,83 € 7,26 

O840 Náboženské a iné spoločenské služby 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0 

640 Bežné transfery 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0 

O950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0 

         630 Tovary a služby            100,00 €          100,00 €                0,00 € 0,00 

  SPOLU BEŽNÝ ROZPOČET: 36 061,00 € 47 968,38 € 36 334,25 € 75,75 

 

Kapitálové výdavky 

Obec Tovarnianska Polianka nemala žiadne kapitálové výdavky. 

Výdavkové finančné operácie 

Obec nevykazuje žiadne finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu.  

 

Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka: 

 

Príjmy celkom 54 942,16 € 

Výdavky celkom 36 334,25 € 

  

Hospodárenie obce celkom - prebytok 18 607,91 € 

   

Z toho:   

   

Bežné príjmy 45 131,43 € 

Bežné výdavky 36 334,25 € 

Prebytok bežného rozpočtu 8 797,18 € 

   

Kapitálové príjmy 0,00 € 

Kapitálové výdavky 0,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu 0,00 € 

   

Príjmové finančné operácie 9 810,73 € 

Výdavkové finančné operácie 0,00 € 
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Zostatok finančných operácií 9 810,73 € 

 

Obec hospodárila s prebytkom vo výške 8 797,18 €,  Takto vykázaný prebytok 

rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 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.  

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou 

rozpočtu sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných 

fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prebytok rozpočtu v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

= P (45 131,43 € + 0,00 €) 45 131,43 €  

-V (36 334,25 € + 0,00 €) 36 334 ,25 €  

= 8 797,18 € 

 

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) ZA ROK 2021 

– PREBYTOK 

 8 797,18 €. 

Bežný rozpočet vykázal prebytok 8 797,18 €. 

 

 

Rozpočet obce Príjmy Výdavky Rozdiel 

Bežný rozpočet          45 131,43 € 36 334,25 € 8 797,18 € 

Kapitálový rozpočet 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Finančné operácie 9 810,73 € 0,00 € 9 810,73 € 

Rozpočet spolu 54 942,16 € 36 334,25 € 18 607,91 € 

Prebytok/Schodok rozpočtu  

§10 ods. 3 písm. a) a b) 45 131,43 € 36 334,35 € 8 797,18 € 
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3.  Bilancia aktív a pasív 

 

AKTÍVA a PASÍVA 

Aktíva   

   Spolu  

Neobežný majetok 12 956,84 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 

Dlhodobý hmotný majetok 12 956,84 € 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 € 

Obežný majetok 54 468,83 € 

Zásoby súčet 0,00 € 

Zúčt.medzi sub.ver.správy 0,00 € 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 

Krátkodobé pohľadávky 818,22 € 

Finančné účty súčet 53 650,61 € 

Poskytnuté návr.fin.výp.dlh. 0,00 € 

Poskytnuté návr.fin.výp.krát. 0,00 € 

Časové rozlíšenie 0,00 € 

Náklady budúcich období 0,00 € 

MAJETOK SPOLU 67 425,67 € 

Pasíva  

  Spolu 

Vlastné imanie 58 958,64 € 

Záväzky 2 905,78 € 
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Časové rozlíšenie 5 561,25 € 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 425,67 € 

 

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 

Obec v roku 2021 neevidovala žiaden  úverový dlh. 

5. Podnikateľská činnosť 
 

Obec Tovarnianska Polianka za rok 2021 nevykázala žiadnu podnikateľskú činnosť.  

6. Poskytnuté dotácie 

 

Obec neposkytla žiadne dotácie. 

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti, ovplyvňujúce účtovnú závierku. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Marián Kerčák 

   Starosta obce Tovarnianska Polianka 

 

 

Vypracovala: Ing. Klaudia Suchá, ekonómka obce, dňa 07. decembra 2022 

Predkladateľ: Marián Kerčák, starosta obce Tovarnianska Polianka 


