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 Záverečný účet obce Mlynčeky je zostavený podľa § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje najmä 
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových 
organizácií v jej pôsobnosti, údaje o nákladoch a výnosoch, hodnotenie plnenia programov 
a majetkovú situáciu obce. 
 
 

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 
 
     Podkladom pre zostavenie záverečného účtu obce Mlynčeky za rok 2011 sú ročné účtovné 
a finančné výkazy, spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platného zákona 
o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie. 
     Obec Mlynčeky a jej rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou Mlynčeky 
hospodárili v roku 2011 na základe schváleného rozpočtu. 
     Rozpočet obce  zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.7/2010  na riadnom 
zasadnutí dňa 01.12.2010. V priebehu roka 2011 boli Obecným zastupiteľstvom v Mlynčekoch 
schválené úpravy a to : 

- Prvá úprava bola schválená dňa 13.04.2011 uznesením OZ č.3/2011 
- Druhá úprava bola schválená dňa 07.09.2011 uznesením OZ č. 6/2011 
- Tretia úprava bola schválená dňa 09.11.2011 uznesením OZ č. 7/2011 
- Štvrtá úprava bola schválená dňa  09.12.2011 uznesením OZ č.8/2011 

 
P R Í J M Y   O B C E   Z A   R O K  2 0 1 1  
 
Príjmy podľa členenia Rozpočet 

schválený 
Rozpočet  
upravený 

Plnenie v € 

Bežné príjmy obce 188 175 190 600 211 125,51 
Kapitálové príjmy obce   11 305            0            0 
Finančné operácie        789     1 200     1 200 
Príjmy obce spolu 200 269 191 800 212 325,51 
Príjmy RO s právnou subjektivitou     4 162     4 162     3 867,58 
Príjmy obce vrátane RO spolu 204 431 195 962 216 193,09 
    
     
V Ý D A V K Y   O B C E   Z A  R O K    2 0 1 1  
 
Výdavky podľa členenia Rozpočet 

schválený 
Rozpočet 
upravený 

Plnenie v € 

Bežné výdavky obce  122 830 119 049 133 944,54 
Kapitálové výdavky obce     1 509     3 763     3 762,50 
Výdavkové finančné operácie   15 530     8 354     7 000,00 
Výdavky obce spolu 139 869 131 166 144 707,04 
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou   64 562   64 796   66 404,53 
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivito          0           0           0 
Výdavky obce vrátane RO spolu 204 431 195 962 211 111,57 
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I. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2011 
 
 
 
Bežný rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Bežné príjmy        194 762     214 993,09        110,38 
Bežné výdavky        183 846     200 349,07        108,97 
Rozdiel+preb/schod.        +10 916   + 14 644,02         134,15 
 
Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 14 644,02 €. Prebytok bežného rozpočtu je 
podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť na krytie schodku 
kapitálového rozpočtu  a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom 
výdavkových finančných operácií 
 
Kapitálový rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Kapitálové príjmy               0                0  
Kapitálové výdavky           3 763        3 762,50         99,98 
Rozdiel+preb/-schod   -3 763       -3 762,50         99,98 
. 
Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 3 762,50 €. Na úhradu schodku kapitálového 
rozpočtu bol použitý prebytok bežného rozpočtu obce a zdroje z príjmových finančných operácií. 
 
Rozpočet bez finančných operácií 
 
Bežný a kapitálový 
rozpočet 

Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Bežné+kapit.príjmy     194 762   214 993,09 110,38 
Bežné+kapit.výdavky     187 609   204 111,57 108,79 
Rozdiel+preb/-schod     + 7 153  + 10 881,52 152,12 
 
 
Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 10 881,52 
€. 
 
Finančné operácie 
 
Finančné operácie Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Príjmové operácie            1 200         1 200          100 
Výdavkové operácie             8 354          7 000            83,79 
Rozdiel           -7 154        -5800            81,07 
 
V rámci finančných operácií boli dosiahnuté príjmy z rezervného fondu.  
Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z úveru a nákup pozemku 
z prostriedkov RF.   
 
 
Výsledkom hospodárenia obce za rok 2011 je prebytok vo výške 5 081,52 €.  
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II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 
 
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011        % plnenia 
           191 800 €         212 325,51          110,70 
 
 
 
1. Bežné príjmy : 
 
Rozpočet na rok 2011  Skutočnosť k 31.12.2011            % plnenia 
           190 600              211 125,51            110,76 
 
Najpodstatnejšiu časť bežných príjmov tvoria príjmy z výnosu dane z príjmov FO vo výške 
125 946,83 € , čo je o 8 579,58 € viac ako v roku 2010.  
Tieto príjmy sú najväčším zdrojom príjmov a sú určené na plnenie základných funkcií obce. 
Vývoj tejto dane je ťažko predpokladať, nakoľko spracovaná prognóza MF SR sa v priebehu 
roka mení. 
 
Daňové príjmy obce  
 
Textová časť Rozpočet v € Skutočnosť v € % plnenia 
Výnos dane z príjmov     128 525      125 947   97,99 
Daň z pozemkov         7 000          6 978   99,68 
Daň zo stavieb         4 700          4 768 101,44 
Daň  za psa            515                           515           100,00 
Daň za ubytovanie        2 700          2 733 101,22 
Poplatok za komunálny odpad        6 900          6 936 100,52 
Daňové príjmy spolu    150 340     147 877   98,36 
 
 
Nedaňové príjmy obce 
 
Textová časť Rozpočet v € Skutočnosť v € % plnenia 
Príjmy  z prenájmu pozemkov        1 770         2 000    112,99 
Príjmy z prenájmu sály...           235           236    100,42 
Administratívne poplatky           735           716      97,41 
Poplatky z predaja služieb - stočné        5 680        5 529      97,34 
Poplatky z predaja služieb-vyhlás.stravné        1 650        1 665    100,90 
Úroky z vkladov             10               5      50,00 
Iné nedaňové príjmy - dobropis,sep.zber        1 791        1 793    100,11 
Nedaňové príjmy spolu      11 871      11 944    100,61  
    
 
 
Poskytnuté granty a bežné transfery 
 
Textová časť Rozpočet v € Skutočnosť v € % plnenia 
Dotácie na prenesený výkon :    

- Evidencia obyvateľstva          210          209        99,52 
- Civilná ochrana            50                 54      108,00 
- Cestná doprava            35            33        94,28 
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- Životné prostredie           60           59        98,33 
- Na sčítanie obyvateľstva             0         588      588,00 
- Na odstránenie následkov povod.             0    18 385 18 385,00 

Dotácie z ÚPSVaR – osobitný príjemca              0      2 943   2 943,00  
Dotácie z KŠÚ v Prešove :    

- Na prenesené kompetencie   26 982    27 982     103,70 
- Na výchovu a vzdelávanie MŠ     1 052      1 052     100,00 

Granty a transfery celkom  28 389   51 305     180,72  
 
 
 
ROZPOČTOVÁ  ORGANIZÁCIA – Základná škola s Materskou školou 
 
1. Bežné príjmy rozpočtovej organizácie 
 
Textová časť  Rozpočet v €  Skutočnosť v € % plnenia 
Príjmy ZŠ s MŠ Mlynčeky          4 162      3 868     92,93 
 
Všetky vlastné príjmy  rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce prechádzajú 
cez bankový účet obce a následne sa poukazujú späť na ich rozpočtované výdavky.      
 
2. Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie 
 
  Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011  % plnenia 
                   0                     0  
 
3. Príjmové finančné operácie 
 
   Rozpočet na rok 2011  Skutočnosť k 31.12.2011  % plnenia 
                  0                    0  
 
Tak kapitálové príjmy ako aj príjmové finančné operácia  ZŠ s MŠ v tomto roku nemala rozpočtované, ani 
v skutočnosti prijaté. 
  
 
 

III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV 
 
Program č.1 Plánovanie, manažment a kontrola 
 
Podprogram     Rozpočet Skutočnosť 
1.1 Členstvo v združeniach      355        279 
1.2 Audit      900         900 
 
V rámci tohto programu sme zabezpečovali výdavky súvisiace s členskými príspevkami  - ZMOS, RVC 
Štrba, AHSS a tiež výdavky spojené s vykonaním ročného auditu. 
 
 
Program č.2 Propagácia a marketing 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
2.1 Kronika obce Mlynčeky   100        0 
 
V rámci tohto programu boli rozpočtované finančné prostriedky na odmenu kronikára. Keďže táto odmena 
bola zúčtovaná v mesiaci decembri a vyplatená až v januári nedostala sa do čerpania. 
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Program č.3 Interné služby 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
3.1 Zasadnutie orgánov obce 2 200     1 390 
3.2 Vzdelávanie pracovníkov    200        180  
 
V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky  - odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za účasť 
na zastupiteľstvách, ako aj odmena zástupcu starostu. V rámci vzdelávania ide o účastnícky poplatok na 
školeniach. 
 
 
Program č. 4 Služby občanom 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
4.1 Cintorínske a pohreb. služby   250 193 
4.2  Miestny rozhlas   550  567 
 
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na údržbu miestneho cintorína t.j. na nákup benzínu do kosačiek, 
na nákup kvetov, ale aj na elektrickú energiu. Výdavky na miestny rozhlas predstavujú predovšetkým 
náklady na opravu miestneho rozhlasu, výmenu reproduktorov a bežnú údržbu.  
 
 
Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
5.1 Ochrana pred požiarmi  1 245   1 247 
 
V tomto programe sú zahrnuté výdavky pre DHZ Mlynčeky a to náklady na nákup pohonných hmôt, 
náklady na poistenie požiarnického auta, náklady na opravu požiarnej techniky a odmenu veliteľovi. 
 
 
Program č. 6 Odpadové hospodárstvo 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
6.1 Zvoz a odvoz odpadu  9 470   9 435 
6.2 Nakladanie s odpad. vodami  4 290   4 301 
  
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na vývoz TKO, zvoz separovaného zberu, za vývoz 
nebezpečného odpadu, za uloženie a skládku odpadu. Tiež tu patria náklady na prevádzkovanie ČOV, 
vrátane nákladov na rozbor vody a elektrickú energiu.   
 
 
Program č. 7 Pozemné komunikácie 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
7.1 Správa a údržba poz. komun   480    461 
 
V tomto programe sú zahrnuté výdavky spojené s letnou a zimnou údržbou, s nákupom dopravných 
značiek. 
 
 
Program č. 8 Vzdelávanie 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
8.1,2 Materské a Základné školy  60 634 62 534 
 
V programe vzdelávania je začlenená základná škola ako prenesený výkon štátnej správy,  materská 
škola a školské zariadenia ( školský klub a školská jedáleň). 
Na činnosť ZŠ s MŠ boli obci ako zriaďovateľovi  poskytnuté normatívne a nenormatívne  finančné 
prostriedky. Z toho normatívne prostriedky sú určené na prevádzku školy a na výchovno-vzdelávací 
proces a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy a na  výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti. 
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V minulom roku boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci prenesených kompetencií vo výške 27 982 
€, originálne kompetencie vo výške 33 500 € a nenormatívne prostriedky vo výške 1 052 €. 
 
 
Program č. 9 Kultúra 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
9.1 Organizácia kult.podujatí  1 725 1698 
9.2 Obecná knižnica     133   133 
 
Tento program zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením akcie pre občanov „Október – mesiac úcty 
k starším“ , prevádzkovanie obecnej knižnice a nákup kníh. Knižnica plní vzdelávacie a kultúrno-
výchovné poslanie.   
 
 
Program č. 10 Šport 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
10.1 Podpora šport. podujatí 4 745 4 281 
 
Tieto finančné prostriedky predstavujú transfer pre Telovýchovnú jednotu Tatran Mlynčeky a to na 
športovú činnosť – pre futbalové družstvá žiakov, dorastu a mužov. Išlo hlavne o náklady na dopravu 
mužstiev, poplatky pre rozhodcov, poistné, náklady na elektrickú energiu a vodu. 
 
 
Program č. 11 Prostredie pre život 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
11.1 Verejné osvetlenie  5 900    5 872 
11.2 Verejná zeleň     800       784 
11.3 Aktivácia nezamestnaných  1 345  19 636 
 
V tomto programe sú zahrnuté finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie verejného osvetlenia tak 
na elektrickú energiu, ako aj na opravu verejného osvetlenia, náklady na vianočnú výzdobu obce. 
Náklady na verejnú zeleň predstavujú náklady na údržbu kosačiek,  nákup PHM, nákup kvetov na 
skrášlenie obce. Práce na verejnej zeleni sú vykonávané prevažne pracovníkmi na aktivačnej činnosti.  
Náklady na aktivačnú činnosť zahrňujú mzdy a odvody, poistné AČ. 
 
 
Program č. 12 Sociálne služby 
 
Podprogram Rozpočet Skutočnosť 
12.1 Stravovanie dôchodcov   1 500     1 318 
12.2 Pomoc postihnutým      450     3 374  
 
Tento program zahŕňa náklady na stravovanie dôchodcov t.j. úhrady časti nákladov, ako aj príspevok pre 
postihnuté deti , náklady na dovoz potravinovej pomoci pre občanov v hmotnej núdzi, ale aj financie pre 
osobitného príjemcu /rod.Soľavová/. 
 
 
Program č. 13 Podporná činnosť- správa obce   
 
Podprogram  Rozpočet Skutočnosť 
13.1 Podporná čin.-správa obce       94 528 88 657 
   
 
Obec zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj prenesený 
výkon štátnej správy. Finančné prostriedky sa použili v rámci tohto programu na prevádzku obecného 
úradu, ako sú mzdy, odvody, tovary a služby. 
Prostredníctvom finančných operácií sa zrealizovali splátky úveru, ktorý sa použil na zakúpenie nábytkov 
a ďalšie dôležité úpravy v rámci obecného úradu. Pritom je dôležitým ukazovateľom celková suma dlhu 
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obce, ktorá môže byť len pod úrovňou 60% skutočne naplnených bežných príjmov predchádzajúceho 
roka.  
 
 
 

IV. FINANČNÉ VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA OBCE 
 
Finančné vysporiadanie  rozpočtovaného hospodárenia       v € 
REKAPITULÁCIA  
Prebytok bežného rozpočtu     14 644,02 
Schodok kapitálového rozpočtu  -    3 762,50 
Rozdiel finančných operácií  -    5 800,00 
Výsledok hospodárenia - prebytok       5 081,52 
  
  
 
Vykazovaný prebytok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písmeno a/ a b/ zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, navrhujeme 
obecnému zastupiteľstvu vysporiadať takto : 
 
1) Predmetom finančného vysporiadania je prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu                    
    vo výške                                             10 881,52  € 
    
    Z uvedeného prebytku navrhujeme vykryť rozdiel vo finančných operáciách vo výške 5800 €. 
 
2) Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového  
    rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok vo výške  5 081,52 €  
 
 
3) Prebytok hospodárenia navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %  t.j.           
    508,15 € a ostatných 90% použiť v rámci bežného rozpočtu. 
 
 
 
V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011 
 
AKTÍVA    vo výške                                                                                     838 222,01 €          
v tom : 
        Neobežný majetok                                                                                821 043,71 € 
        / dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, 
           dlhodobý finančný majetok /                       
         
        Obežný majetok                                                                                    16 498,23 € 
       / zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté 
         návratné finančné výpomoci /  
 
 
          Časové rozlíšenie                                                                                       680,07 €  
        / náklady budúcich období /  
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PASÍVA     vo výške                                                                                     838 222,01 € 
v tom : 
          Vlastné zdroje krytia majetku                                                          261 067,10 € 
          / výsledok hospodárenia  
             zdroje krytia rozpočtového hospodárenia / 
 
           Záväzky                                                                                                67 761,03 € 
          / dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, 
            zúčtovanie medzi subjektami verej.správy, 
            rezervy, úvery / 
 
          Časové  rozlíšenie                                                                               509 393,88 €   
         / výdavky budúcich období, výnosy budúcich období / 

 
 

 
VI. PREHĽAD O POHĽADÁVKACH A ZÁVAZKOCH K 31. 12. 2011 
 
Pohľadávky : 
 
Miestne dane – daňové pohľadávky        suma  v € 
Daň z pozemku, daň zo stavieb                17,63 
Daň za psa                 5,00 
Poplatok za TKO             160,69   
Pohľadávka – za služby – vývoz odpadu              146,08 
Nedaňové pohľadávky            
Pohľadávka – za vodu               75,45   
Pohľadávka – komodity separovaného zberu             462,00 
Iné pohľadávky  
Dobropis – preplatok elektrickej energie          1 569,78 
Pohľadávky spolu          2 436,63 
 
 
Daňové a nedaňové pohľadávky obce 
 
      Obec dôsledne eviduje daňové pohľadávky ktoré tvoria predovšetkým nesplnené záväzky 
občanov voči obci. Jedná sa o neuhradené dane – daň z pozemkov, daň zo stavieb, ako aj daň  
za psa, poplatok za vývoz TKO. Medzi neplatičov patria Birošík Jozef, Peterka Róbert,  
Skupin Albín. 
      Obec využíva pri vymáhaní nedoplatkov rôzne dostupné formy. Neplatičom sa posielajú 
výzvy k zaplateniu, ak  je to možné dáva sa im zápoveď ako na dôchodok, tak aj na plat. Takouto 
iniciatívnou sa podarilo znížiť počet neplatičov.  
 
         Pohľadávky za komodity separovaného zberu boli uhradené v januári 2012, podobne ako aj 
ostatné vyšlé faktúry s dobou splatnosti v januári 2012. 
         Iné pohľadávky zahŕňajú dobropis za elektrickú energiu, ktorý bol vyrovnaný v mesiaci 
január 2012. 
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Záväzky : 
 
Dodávateľské faktúry               1 111,24 
Krátkodobé rezervy                3 476,23  
Zamestnanci               2 471,63 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia               2 195,20 
Ostatné priame dane                  467,53 
 Iné záväzky                  921,39  
Sociálny fond                  263,60 
Zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy                  525,00 
Termínovaný úver             10 000,00 
 Úverová linka             46 329,21 
  
S P O L U :              67 761,03 
    
 
Faktúry za dodávky tovaru, prác a služieb v celkovej hodnote 1 111,24 € boli v rámci doby 
splatnosti, uhradili sa v mesiaci januári 2012 v plnej výške. 
 
Krátkodobé rezervy vo výške 3 476,23 € predstavujú rezervy na nevyčerpanú dovolenku za rok 
2011 ako aj odvody za túto dovolenku, rezervu na audit za rok 2011 v predpokladanej výške  
900,00 €. Tieto finančné prostriedky budú zúčtované v priebehu roka. 
 
Záväzky voči zamestnancom, vrátane odvodov do zdravotných poisťovaní, sociálnej poisťovne, 
úhrady dane a zrážok zo miezd za mesiac december 2011 budú  zrealizované v mesiaci januári 
2012 podľa výplatného termínu. 
 
Položka zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy vo výške 525,00 € predstavuje výšku 
účtu  založeného na vydanie knihy o Obci Mlynčeky – jedná sa o sponzorské dary.  
 
Pomocný termínovaný úver vo výške 10 000,- € predstavuje nesplatený dlh na poskytnutom 
úvere z  Dexia banky. Jedná sa o dlhodobý úver, splatný do 25.03.2026, ktorého časť  sa nám 
podarilo splatiť v značnom predstihu.   
 
Úverová linka vo výške 46 329,21 € predstavuje dlh obce voči Dexia banke z dôvodu 
uhradených nákladov v rámci projektu „ Polyfunkčný  dom Mlynčeky „ ktoré doposiaľ neboli 
zúčtované. Jedná sa predovšetkým  o neuhradené DPH, o úhradu ktorého chceme požiadať po 
zúčtovaní posledných platieb.  
 
 
ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA BANKOVÝCH ÚČTOCH 
A NA ÚČTOCH FONDOV OBCE K 31.12.2011   
 

1. Zostatok finančných prostriedkov na bežných  bankových účtoch obce          10 751,95 € 
2. Zostatok finančných prostriedkov v pokladne obce                                               738,22 € 
3. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch fondov obce                                     390,39 € 

V tom    
 Rezervný fond obce    139,93 € 
 Sociálny fond obce     250,46 €  

      4.    Sponzorský účet                                                                                                     525,00 € 
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VII. PREHĽAD  O STAVE A VÝVOJI DLHU OBCE MLYNČEKY       
 
Prehľad obsahuje jednotlivé údaje o prijatých zdrojoch financovania a ich splácaní za rok 2011. 
 
1. Pomocný dlhodobý úver  z roku 2010 prijatý vo výške 17 000,00 € 
    Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2011 ................................................ 10 000,00 € 
 
2/ Úverová linka z roku 2010 na realizáciu projektu „ Polyfunkčný dom Mlynčeky“ vo výške 
     315 163,00 €, čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 230 661,79 €. 
     Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2011 ............................................... 46 329,21 €  
 
 
     Prijatý termínovaný úver sa splácal od marca pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 
94,00 € a v mesiaci december 2011 bola zrealizovaná jednorázová splátka vo výške 6 060 €.,  
 
 
 
 
NÁKLADY A VÝNOSY Z HLAVNEJ ČINNOSTI OBCE – PREHĽAD 
 
Tieto údaje o nákladoch a výnosoch sa preberajú z výkazu ziskov a strát. 
 
Náklady obce : 
 
Náklady podľa skupín – textová časť          Suma v € 
Spotrebované nákupy          18 303,37 
Služby          24 526,59 
Osobné náklady          79 159,73   
Dane a poplatky               119,04  
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť               282,41 
Odpisy, rezervy a opravné položky          53 412,56 
Finančné náklady            4 539,52 
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov          38 816,77  
Náklady spolu        219 159,99 
 
 
Výnosy obce : 
 
Výnosy podľa skupín – textová časť          Suma v € 
 Tržby za vlastné výkony a tovary            6 443,39 
 Aktivácia                   0 
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov        148 457,32   
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti            2 151,47  
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek            2 549,40  
Finančné výnosy                   4,86 
Výnosy z transferov  a rozpočtovaných príjmov v obci          60 116,14 
Výnosy spolu        219 722,58 
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Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti obce : 
 
Textová časť        Suma v € 
Náklady celkom       219 159,99 
Výnosy celkom        219 722,58   
Hospodársky výsledok             562,59 
 
       
    Súčasťou záverečného účtu Obce Mlynčeky sú výkazy o plnení rozpočtu verejnej správy, 
súvaha a  výkaz ziskov a strát. 
 
 
 
Zostavila : Kraková 
 
                                                                                    Milena Svocáková 
                                                                                        starosta obce 


