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1. Základná charakteristika obce Milhosť
Obec Milhosť 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 potreby je obyvateľov.

2. Identifikačné údaje :
Názov : Obec Milhosť
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Milhosť, Milhosť 6, 044 58
IČO : 31947034
DIČ : 2021245699
Právna forma : právnická osoba – obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Nadmorská výška: 166 m n. m.
Počet obyvateľov: 400
Prvá písomná zmienka: 1220
PSČ: 044 48
Obec Milhosť leží 166 km nad morom na východnom Slovensku, v južnej časti Košickej kotliny,
21 km na juh od Košíc.
Národnostná štruktúra :191-slovenská, 15- rómska, 176- maďarská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rím.katolícka-55%,reformovaná- 40% ,
Ostatné – 5 %
Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov má stagnujúcu tendenciu
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3. História obce
Prvý raz sa spomína r. 1220, keď bola jednou z 10 obcí, patriacich kráľovnej. Žili v nich
nemeckí osadníci, ktorí tu prichádzali v rokoch 1205 – 1209. Milhosť v 13. stor. ešte nebol
samostatnou dedinou , ale bola to len osada (majer), patriaci k dedine Kozépnemeti. Mala aj
názvy Felnémeti, Kisnémeti alebo Kozépkisnémeti.
V 14. stor. sa objavujú prvé kusé písomné správy o našej obci. Tak v roku 1322 sa spomína
kaplnka sv. Michala. Nevieme ale, kde v obci stála. V roku 1450 rodina Hegyaljai získava
pozemky v Milhosti. Naša obec mala rôzne názvy. Od začiatku 15. stor. sa používa názov
v podobe Migléc.
Do roku 1500 žijú v obci len Nemci, začiatkom 16. stor. prichádzajú prvé maďarské rodiny,
Nemcov ubúda. Po roku 1600 Nemcov niet a pribúdajú slovenské rodiny. V roku 1720 je už
rovnaký počet Slovákov a Maďarov. V roku 1787 prichádzajú prví Židia, po r. 1850 Cigáni.
V roku 2001 mala obec 344 obyvateľov, 90 domov, 189 Slovákov, 144 Maďarov.
Obyvateľstvo obce sa celé stáročia zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom . Katastrálne územie
obce tvorí 770 ha.
Historická pečať obce pochádza z r. 1839. Táto pečať sa stala východiskom pri tvorbe
obecného erbu v 90 r. 20. storočia. V 1. polovici 19. stor. postavili v dedine zvonicu. V r. 1861
okolo obce na východnej strane začala premávať železnica Miškolc – Košice.
V roku 1868 bola postavená reformovaná škola a byt pre učiteľa. V roku 1887 bol postavený
reformovaný kostol. Vznikom ČSR po r. 1918 sa Milhosť stáva pohraničnou dedinou. Našim
južným susedom je Maďarsko. V r. 1938 po Viedenskej arbitráži obec pripadá Maďarsku a má
názov Miglécnémeti. Po skončení 2. svetovej vojny obec znova patrí do ČSR a od r. 1945-47 má
názov Migléc. Od r. 1948-64 má názov Milhosť. V roku 1964 bola obec Milhosť zlúčená so
susednou obcou Kechnec a dostáva názov: Hraničná pri Hornáde – časť Milhosť. V roku 1986
Hraničnú pri Hornáde pripojili k Seni. Názov: Seňa – časť Milhosť. Obec Milhosť bola zlúčená
od r. 1964 – 1992, teda 28 rokov. Neboli to šťastné roky ani pre obyvateľov (vzdialený úrad) ani
pre obec. Boli sme len príveskom väčších dedín. Minimum finančných prostriedkov pre obec
spôsobil úpadok kultúry, upadal aj rozvoj obce na žiadosť občanov získava obec samostatnosť
a názov M I L H O S Ť.
Pretože v obci žije viac ako 50 % občanov maďarskej národnosti, má obec právo používať
od roku 1993 dvojjazyčný názov M I L H O S Ť - M I G L É C .
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V obci máme 34 starých domov – 19.stor. a zač. 20.stor. a 72 domov postavených po II.
svetovej vojne (po roku 1974) Po r. 1950 vzniká nová ulica Kis Peries. JRD v južnej časti
postavilo hospodársky dvor. Elektrifikácia obce bola v rokoch 1950 – 1951.
V r. 1978 je zrekonštruovaný hraničný priechod (budova kasární) postavená v 20-tych rokoch
20. stor.

4. Symboly obce :
Erb, vlajka, pečať

5. Služby v obci poskytujú :
Slovenská pošta: na území obce sa priamo nenachádza, sídlo Slovenskej pošty je v obci Seňa,
vzdialená od obce Milhosť 3 km.
Zdravotníctvo: na území obce sa priamo nenachádza, avšak pediatrická ambulancia, ambulancia
pre dospelých, zubná ambulancia, gynekologická ambulancia, lekáreň, sa nachádzajú v obci
Kechnec, vzdialená od obce Milhosť 2 km.
Občerstvenie: Pohostinstvo – Gabriela Szedáková
Potraviny: v obci je jedna predajňa potravín – Rozličný tovar – Gabriela Szedáková do 08/2018
-- Čiripová Dominika od 09/2018
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6. Základné orgány obce
Starosta: Ing. Štefan Nagy

- Milhosť 18

Zástupca starostu: Gabriela Szedáková

- Milhosť 84

Členovia obecného zastupiteľstva:
1. Gabriela Szedáková - zástupkyňa starostu

- Milhosť 84

2. Gyöngyike Vaštagová - člen

- Milhosť 113

3. Eva Albertová

- člen

- Milhosť 67

4. Štefa Hajnik

- člen

- Milhosť 9

5. Barnabáš Szitás

- člen

- Milhosť 72

Finančná komisia:
Göngyike Vaštagová -

predseda komisie

Gabriela Szedáková

- člen

Barnabáš Szitás

- člen

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok :
Štefan Hajnik
- predseda komisie
Ladislav Motyka

- člen

Marcel Pataky

- člen

Komisia pre Kultúru a šport :
Eva Albertová
- predseda komisie
Ida Sitášová

- člen

Rastislav Pataki

- člen

Štefan Hajnik

- člen

Komisia pre verejný záujem:
Barnabáš Szitás

- predseda komisie

Eva Albertová

- člen

Gyöngyike Vaštagová - člen
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Obecné zastupiteľstvo v Milhosti rozhodovalo v roku 2018 na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce. V roku 2018 sa konali zasadnutia OZ celkom šesť krát,
Zasadnutia sa konali v dňoch : 23.03.2018; 13.04.2018; 23.05.2018; 20.06.2018; 21.09.2018;
03.12.2018.

Obecný úrad :
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

7. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok
2018
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších

zdrojov.

Základným

nástrojom

finančného

hospodárenia

obce

v príslušnom

rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné
vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako
aj k obyvateľom žijúcim na území obce. Obsahuje tiež zámery a ciele, ktoré obec realizuje
z výdavkov svojho rozpočtu.
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Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2018

PRÍJMOVÁ ČASŤ BEŽNÉHO ROZPOČTU
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

209 834,00

215 066,17

216 068,57

100,46

I. DAŇOVÉ PRÍJMY 100
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

160 029,00

160 119,00

164 854,24

102,95

Skutočnosť príjmov je vyššia oproti schválenému rozpočtu v dôsledku výberu daní
a poplatkov.
II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY 200
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

45 455,00

46 745,00

42 645,80

91,23

Táto časť rozpočtu sa plní na základe všeobecne záväzného nariadenia, zákona o správnych
poplatkoch, bankových úrokov, nájomných zmlúv, dohôd a služieb, ktoré obec poskytuje
občanom (hlásenie v rozhlase, overovanie, prenájom pozemkov a nebytových priestorov a. i.) .
1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 210

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

19 500,00

21 380,00

23 440,46

109,63

Túto položku najviac napĺňajú poplatky za prenájom pozemkov, budov, objektov (obchod,
respektíve predajného miesta na akciách obce) a výnosy z dividendou. Skutočnosť príjmov je
vyššia oproti schválenému rozpočtu.
8

Výročná správa obce

MILHOSŤ

za rok 2018

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 220

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

24 650,00

24 950,00

18 753,43

75,16

Túto položku napĺňajú poplatky za vydávanie rôznych rozhodnutí, povolení, overovanie
podpisov, listín a pod., uvedených v zákone o správnych poplatkoch č.145/1995 Zb. v platnej
právnej úprave, ktoré je závislé od požiadavky občanov, resp. právnických osôb. V tejto položke
sú zahrnuté aj správne poplatky za výherné hracie automaty.
Ďalej sa tu sledujú príjmy za porušenie predpisov, platby za vodné - stočné.
3. Úroky 240

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

5,00

5,00

0,00

0,00

V roku 2018 úroky neboli žiadne a to hlavne z dôvodu nízkych úrokových sadzieb.
4. Iné nedaňové príjmy 290
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

1 300,00

410,00

451,91

0,00

Túto položku napĺňajú poplatky z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier,
z vratiek a z iných nedaňových príjmov.
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III. TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

4 350,00

8 202,17

8 568,53

104,46

Položka granty a transfery v sebe zahŕňa transfer spojený s financovaním volieb, transfer na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ako aj refundáciu z Úradu práce.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉHO ROZPOČTU
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

208 159,00

231 346,17

218 986,99

94,65

Každé zaúčtovanie výdavkovej finančnej transakcie je plne v súlade s platnými účtovnými
pravidlami a verne zodpovedá ich skutočnému použitiu. Čerpanie jednotlivých položiek tohto
rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom.
Vybrané ukazovatele výdavkovej časti:
Funkčná klasifikácia
01.1.1. Výdavky ver. správy – obce

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet schválený
142 459,00

Rozpočet Skutočnosť
upravený
147 654,00
137 412,66

% plnenia
93,06

3 880,00

4 490,00

4 478,39

99,74

0,00

577,17

577,17

100,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

175,00

87,32

49,89

1 210,00

2 210,00

1 377,13

62,31

3 000

9 250,00

9 811,61

106,07

0

1 300,00

2 400,89

184,68

250,00

600,00

251,15

41,85

05.6.0 Ochrana životného prostredia

1 350,00

0,00

0,00

0,00

06.4.0 Verejné osvetlenie

5 200,00

4 700,00

3 443,55

73,26

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

5 320,00

10 200,00

11 737,69

115,07

1 300,00

1 300,00

258,40

19,87

43 590,00

45 790,00

43 855,71

95,77

400,00

2 900,00

3 025,32

104,32

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
03.2.0 Ochrana pred požiarmi

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
04.5.1 Cestná doprava

05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
inde neklasifikované
09.1.1 Predškolská výchova s bežnou
starostlivosťou
10.4. Rodina a deti
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Medzi najnákladnejšie položky rozpočtu obce patria výdavky na zabezpečovanie služieb pre
širokú verejnosť našej obce, v súlade s kompetenciami pridelených zákonom, nevyhnutné
náklady spojené s réžiou budovy, tovarmi a službami nevyhnutnými pre funkčnosť úradu
a zveľaďovanie majetku obce. Prvoradou úlohou a snahou obecného úradu je šetrne a účelovo
nakladať s financiami daňovníkov.
K prekročeniu rozpočtu došlo v položkách:
Nakladanie s odpadmi – zlúčením dodávateľa a k navýšeniu počtu kontajnerov došlo
k navýšeniu nákladov, ktoré neboli dodatočne zapracované do úpravy rozpočtu obce.
Nakladanie s odpadovými vodami – čerpanie v danej položke je prečerpané z dôvodu havárie na
kanalizačnom potrubí ale hlavne z dôvodu, že na danej položke je zaúčtovaná zálohová faktúra
za 1.štvrťrok 2019 vo výške 1.000,00 €, ktorá nebola zapracovaná do úpravy rozpočtu.
Kultúrne podujatia v obci – v minulosti boli organizované veľkolepé akcie v obci. V snahe
zachovať tradíciu týchto kultúrnych akcií, sa obecný úrad spolu so zastupiteľstvom snažil o ich
usporiadanie. V roku 2018 sa konali v obci nasledovné kultúrne podujatia: Valentínska zábava;
Majáles; Deň matiek; Deň detí; Deň obce a Milhosťská podkova. V MŠ sme mali karneval aj
prípravu veľkonočných ozdôb.
Bralo sa pritom zreteľ na efektívne nakladanie s financiami, preto sa hľadali lacnejšie
alternatívy, resp. sponzorské príspevky.
Rodina a deti – prečerpanie v tejto klasifikácii je mierne. Sledujú sa tu dávky poskytované
UPSVaR ako sú rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa a rodinné prídavky.
Uvedené dávky obec spravuje ako osobitný príjemca. Prečerpanie je z dôvodu zvýšenia
rodičovského príspevku v priebehu roka.

PRÍJMOVÁ ČASŤ KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

3 000,00

510 374,00

510 372,18

99,99

Táto časť rozpočtu sa plní výlučne podľa zák.č.583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách
v platnej právnej úprave a to spôsobom uvedeným v tabuľkovej časti tohto rozpočtu.
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VÝDAVKOVÁ ČASŤ KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Kapitálové výdavky musia byť vedené v zmysle zákona 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách v
platnej právnej úprave v kapitálovom rozpočte.

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

30 000,00

45 400,00

65 175,91

143,55

V rámci investičných akcií bol zakúpený kotol do prevádzky potravín v hodnote 1.557,60 € +
príslušenstvo, projektová dokumentácia k realizácii výstavby detského dopravného ihriska
v celkovej hodnote 635,00 €, realizácia stavby – rekonštrukcie chodníkov v obci v hodnote
54.830,13 €. Ďalej bola vypracovaná projektová dokumentácia s názvom „Rekonštrukcia Domu
smútku v Milhosti“ v hodnote 2.080,00 € a vyplatenie odmeny za štúdiu uskutočniteľnosti na
základe Zmluvy o dielo č.161215-MST-1-1 firme Premier Consulting EU, s.r.o. vo výške
6.073,18 €. Uvedená odmena je súčasťou realizácie stavby – rekonštrukcie chodníkov v obci
Milhosť.
Prečerpanie bolo spôsobené skorším termínom ukončenia prác a vyplatením poslednej časti
dodávateľovi za rekonštrukciu chodníkov v obci čo sa už nestihlo premietnuť do úpravy rozpočtu.
Používať finančné prostriedky, ktoré sú získané hlavne z daňových príjmov, vyžaduje značnú
úctu k ich platcom, účtovnú disciplínu, ekonomické zhodnotenie ich použitia a v neposlednom
rade šetrnosť.
Je treba pozitívne vyzdvihnúť, že pri vyberaní zmluvných dodávateľov, ale aj pri dodávkach na
objednávku boli služby pre širokú verejnosť zabezpečované včas, v dobrej kvalite a teda veríme,
že k spokojnosti väčšiny obyvateľov obce.
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PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTU
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

30 000,00

30 000,00

6 073,18

20,24

Prevod z rezervného fondu slúžil na vyplatenie odmeny za štúdiu uskutočniteľnosti na základe
Zmluvy o dielo č.161215-MST-1-1 firme Premier Consulting EU, s.r.o. vo výške 6.073,18 €.
Uvedená odmena je súčasťou realizácie stavby – rekonštrukcie chodníkov v obci Milhosť.

8. Stav na účtoch obce k 31.12.2018
Bankové účty
Bežný účet /OTP/č. Účtu: 422174
Sociálny fond/OTP/č. Účtu: 9925587
Rezervný fond/OTP/č. Účtu: 9418155
Bežný účet/PRIMA/č. Účtu: 0538357001
Depozit/DEXIA/č. Účtu: 0538358004
Spolu
Pokladnica

465 185,28 €
269,77 €
22 123,34 €
1 823,89 €
0,00 €
489 402,28 €
848,58 €

Tvorba a čerpanie účtov:
bežný účet – peňažný účet : slúži na príjem a výdaj bežných fin. transakcii podľa chváleného
rozpočtu.
sociálny fond- nezapočítava sa do hospodárskeho výsledku obce.
rezervný fond – nezapočítava sa do hospodárskeho výsledku.
Tvorí sa z prebytku hospodárenia ku koncu rozpočtového roka. Prostriedky rezervného fondu sa
následne využívajú len výlučne na financovanie kapitálových výdajov
Informácia – použitie finančných prostriedkov z hore uvedených jednotlivých fondov sa realizuje
vždy prevodom na bežný účet, z ktorého sa sleduje čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu.
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9. Bilancia aktív a pasív v €
Vývoj hodnoty majetku a zdrojov jeho krytia za uplynulé roky vyjadrujú nasledovné tabuľky:
AKTÍVA

z toho:

z toho:

Názov
Neobežný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj. ver. správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
krát.rozlíšenie
Časové

ZS k 1.1.2018
447 778,28
0,00
374 628,52
73 150,76
58 185,53
0,00
0,00
3 238,67
7 268,65
47 678,21
0,00
0,00
336,99

KZ k 31.12.2018
540 213,17
1 319,45
465 742,96
73 150,76
506 686,42
0,00
0,00
5 275,78
11 159,78
490 250,86
0,00
0,00
3 011,44

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

PASÍVA
Názov
z toho:

Vlastné imanie

387 453,07

946 444,49

0,00

0,00

387 453,07

946 444,49

17 631,94

16 340,01

Rezervy súčet

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subj. ver. správy

0,00

0,00

2 429,09

3 357,26

15 202,85

12 982,75

0,00

0,00

101 215,79

87 126,53

Fondy súčet
Výsledok hospodárenia

z toho:

Záväzky

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci súčet

Časové rozlíšenie

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2018
Vybrané ukazovatele
Krátkodobé záväzky celkom
Z toho
Dodávatelia
Ostatné záväzky
Iné záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie soc .a zdrav. poist.
Ostatné priame dane

Rok 2017
15 202,85

Rok 2018
12 982,75

Rozdiel
- 2 220,10

4 731,45
0,00
0,00
5 934,64
3 651,43
885,33

436,80
0,00
396,74
6 810,15
4 149,95
1 189,11

- 4 294,65
0,00
+ 396,74
+ 875,51
+ 498,52
+ 303,78
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Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce:
Obec nemá príspevkové organizácie vo svojej pôsobnosti.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov:
Obec neposkytla v roku 2017 žiadne záruky
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce:
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

10. Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31.12.2018
VÝNOSY - POPIS A VÝŠKA VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK (V €)
Popis (č. účtu a názov)

Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a
tovar
Daňové a colné výnosy a
výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy
Ostatné pokuty
Ostatné výnosy
Zúčtovanie rezerv a
opravných položiek z
prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné výnosy

Výnosy z transferov a
rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výnosy samosprávy z kap.
transferov zo ŠR
Výnosy samosprávy s
grantov

601 – Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb

632 - Daňové výnosy samosprávy

633 - Výnosy z poplatkov
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
648- Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti

652 - Zúčtovanie zák. rezervy z prevádzkovej
činnosti
662 - Úroky

665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
694 – Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov
697 – výnosy samosprávy z grantov
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Suma
0,00
28 412,95
160 657,79
7 092,30
510 372,18
30,00
26 761,82

0,00

0,00
881,60
6 098,53

0,00

1 000,00
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NÁKLADY - POPIS A VÝŠKA VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK (V €)
Popis (č. účtu a názov)

Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby
Osobné náklady

Dane a poplatky
Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

Odpisy, rezervy a
opravné položky z
prevádzkovej a
finančnej činnosti a
zúčtovanie časového
rozlíšenia
Finančné náklady

Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a
náklady z odvodu
príjmov

501 - Spotreba materiálu

Suma
6 678,45

502 - Spotreba energie

21 592,15

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné

10 010,67
819,89

513 - Náklady na reprezentáciu

12 786,10

518 - Ostatné služby

23 665,91

521 - Mzdové náklady

73 774,08

524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady

31 663,26
25 162,17

528 - Ostatné sociálne náklady

3 025,32

538 - Ostatné dane a poplatky
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
568 - Ostatné finančné náklady

578 - Ostatné mimoriadne náklady
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom
verejnej správy
587 - Náklady na transfery z rozpočtu obce na ostatné
transfery
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141,00
16 995,26
8,00
0,00
2 134,31
23 805,50

0,00
1 587,31
0,00
30,00

0,00
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VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK
Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 448 351,03 €, zistený podľa
ustanovenia § 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.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2018 - vo výške 487 427,79 €, ktorá bude zúčtovaná
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Po ukončení účtovného obdobia roku 2018 nenastali žiadne udalosti osobitného
významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Milhosti, dňa 01.06.2019
Vypracoval: kolektív OcÚ

17

