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Úvodné slovo starostu obce 

 

V roku 2018 tak isto ako v predchádzajúcich rokoch sme sa snažili zabezpečovať chod 

samosprávy obce pre najväčšiu spokojnosť našich občanov. Hoci musím konštatovať v našej  

obci, keďže sa skladá zo siedmich osád nie je vzájomná komunikácia medzi obyvateľmi 

a vedením obce vždy bezproblémová a včasná. Ale pri dobrej vôli všetkých 

zainteresovaných osôb, poslancov a vedenia obce sa nám darí postupne odstraňovať 

nedostatky v realizácii obnovy a správy všeobecne prospešných zariadení a objektov obce. 

Počet obyvateľov aj napriek tomu , že máme toľko častí ako je uvedené vyššie má už 

niekoľko rokov klesajúcu tendenciu, čoho príčinu vidím hlavne v nedostatku pracovných 

príležitostí priamo v obci a blízkom okolí a tiež v obmedzovaní počtu spojov SAD a ŽSR do 

väčších miest. Na nápravu tohto stavu má obec iba mizivú možnosť vplyvu , pretože všetky 

spoločnosti sa v dnešnej dobe správajú podnikateľsky, teda tak aby stratové činnosti 

a pracovné pozície zrušili. 

Ale aj napriek týmto chronickým problémom, obec ako člen niekoľkých organizácií 

podporujúcich cestovný ruch v našej oblasti Slovenského raja rozvíja aktivity pre zvýšenie 

celoročnej návštevnosti obce, ale hlavne v zimnom období kedy pripravujeme a udržiavame 

bežecké lyžiarske trate , obec je aj spoluorganizátorom niekoľkých verejných pretekov 

v zjazdovom lyžovaní , každoročnej jarnej turistickej akcie pre širokú verejnosť - výstupu na 

Kráľovú Hoľu. V posledných rokoch sme nadviazali kontakt aj s krajanmi v maďarskej obci 

Mlynky a už niekoľko rokov sa navštevujú naši a ich občania počas konania kultúrnych 

podujatí .  

V obci sa tiež v posledných troch rokoch rozbehla výstavba kanalizácie a ČOV v časti obce 

Prostredný Hámor ,ktorá už je vo finálnej časti a kde hlavná finančná časť projektu je 

zabezpečovaná z Enviromentálneho fondu SR . Bola tiež zrealizovaná rekonštrukcia 

miestnej komunikácie na trase Mlynky-Havrania Dolina , ktorá bola financovaná 

z vlastných a úverových zdrojov a príspevku ML Spišská Nová Ves. Čakajú nás aj ďalšie 

nevyhnutné investície do rekonštrukcií a opráv objektov v správe a vlastníctve obce. 

V obci pôsobí  niekoľko spoločenských organizácií a tiež športových klubov , ktoré 

reprezentujú obec v rôznych súťažiach. 

V závere sa chcem poďakovať všetkým občanom od detí až po dospelých , ktorí úspešne 

reprezentujú našu obec i tým, ktorí venujú svoj čas , sily a často i prostriedky tejto činnosti. 

Veľká vďaka patrí aj občanom i poslancom ktorí sa svojou aktívnou účasťou podieľajú na  

zveľadovaní  našej obce, udržujú a skrášľujú životné prostredie a tým prispievajú dobrému 

menu obce. 

 

 

 

                                                                                     Ing. Iveta Geletková, starostka 
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1. Identifikačné údaje obce: 

 

Názov:                      Obec Mlynky 

Sídlo  :                      053 76  Mlynky 324 

IČO:                         00329371 

Štatutárny orgán:      starosta 

Telefón:                    053 4493209 

Mail:                         starosta@mlynky.sk, obecmlynky@gmail.com 

Webstránka:              www.mlynky.sk 

 

2. Organizačná štruktúra a identifikácia hlavných predstaviteľov 

 

Starosta:                         Ing. Iveta Geletková 

  Zástupca starostu:          Ing.Iveta Geletková st. 

Hlavný kontrolór:          Ing.Erika Pamulová 

Obecné zastupiteľstvo:Ing. Iveta Geletková st., Mariana Horká, Ľubomír Leskovjanský, 

Tomáš Novák, Ing. Miroslava Revajová-Vávrová, Bc. Radoslav 

Lapšanský, Richard Kuchár 

Komisie:                        finančná a správy obecného majetku 

                                      zbor pre občianske záležitosti 

                                      komisia pre šport a CR 

                                      komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií ver.funkcionár. 

Obecný úrad:             Bc.Krištofčová Anna – samostatný referent (miestne dane , odpadové           

hosp., pokladňa , administratíva , evidencia obyvateľstva , mzdová 

a personálna agenda). 

                                      Fiolek Marián (externý pracovník, účtovníctvo , finančné výkazníctvo, 

rozpočtovanie). 

Rozpočtové organizácie obce:  Základná škola s materskou školou Biele Vody č.266, 053 76         

Mlynky. Štatutárny zástupca: PaedDr. Ing. Mitra Jozef MBA  

IČO: 33546727 

Obchodné spoločnosti založené 

   obcou:                                       Obecné služby s.r.o. 053 76 Mlynky 324. Štatutárny zástupca:                             

Ing. Iveta Geletková  IČO: 43877346                           
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4.  Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie:  

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a 

o potreby jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce.  

Zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt 

obyvateľom celého regiónu a jeho návštevníkom.  

Obec vykonáva činnosti, ktoré sú ustanovené zákonom:  

a. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,  

b. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,  

c. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,  

d. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko 

podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na 

území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,  

e. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,  

f. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 

osvetlenia, odvádzanie odpadových vôd,  

g. utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, 

osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,  

h. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,  

i. vykonáva vlastnú investičnú činnosť,  

j. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a 

príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,  

k. organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,  

l. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,  

m. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci 

 

Vízie: 

 Zvýšená kvalita života občanov  

Dobudovanie  a opravu infraštruktúry obce 

Trvalá starostlivosť o životné prostredie a služby v obci..  

 

Ciele: 

 Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Mlynky, po ekonomickej, sociálnej,  

kultúrnej a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre  

obyvateľov. Zachovávať kultúrne dedičstvo. 
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3. Základná charakteristika obce  

 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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. 

 

5.1. Geografické údaje  

 

Poloha: Obec Mlynky sa nachádza na západnom okraji Košického kraja v okrese Spišská Nová 

Ves na Slovensku. Vzdialenosť obce od tohto okresného mesta je cca 30 km. Približne v 

rovnakej vzdialenosti smerom na juh sa nachádza mesto Rožňava a asi 35 km severozápadne  

mesto Poprad. Obec leží v južnej časti Slovenského raja v nadmorskej výške okolo 740 m n.m. 

Obec Mlynky tvorí sedem osád rozložených na úseku cca 11 km. Patria do nej osady Sykavka , 

Rakovec , Mlynky , Havrania Dolina , Prostredný Hámor , Biele Vody a Palcmanská Maša. 

Správnym centrom obce je časť Prostredný Hámor. Cez obec preteká rieka Hnilec ,ktorá má 

v obci 3 významnejšie prítoky. Obec Mlynky je najznámejšie lyžiarske centrum v oblasti 

Slovenského raja. 

 

Zemepisné súradnice obce  (oblasť okolia Obecného úradu) 

48° 51´ 21“ N  

20° 24´ 40“ E 

Susedné obce: Najbližší susedia obce Mlynky sú obce: Dedinky,Stratená,Hnilec a Dobšiná. 

 

Celková rozloha obce:  2502  ha  

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 20,42  na km2  

Národnostná štruktúra : najpočetnejšou národnosťou je slovenská národnosť  

Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania : je tu zastúpené evanjelické a hlavne katolícke 

vierovyznanie. 

 

počet obyvateľov  k 31.12.2018 : 511  
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5.3. Ekonomické údaje  

 

Významní zamestnávatelia v obci:     Detský Domov Biele Vody 

                                                                Reedukačný ústav Biele Vody 

                                                                Základná škola s MŠ Biele Vody 

                                                                Lesy mesta Sp.Nová Ves (zamestnávajú živnostníkov) 

V obci neexistuje žiadny priemysel (mimo ťažby drevnej hmoty) ani poľnohospodárska výroba. 

Celá podnikateľská činnosť sa sústreďuje na rôzne služby cestovného ruchu a drobných 

remeselných činností. 

                    

5.4. Symboly obce  

Symboly obce, ktoré je obec povinná používať pri výkone samosprávy sú erb obce, pečať obce. 

Tieto symboly môžu tiež používať právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné 

právnické osoby a fyzické osoby, ale len zo súhlasom obce.  

Obec označuje erbom obce budovu, ktorá je sídlom obecného úradu a orgánov obce, zasadaciu 

miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce. 

 

Erb obce : 

 
 

Pečať obce : 

 

 

 

Pečiatkou orgánu územnej samosprávy je podľa pečate obce 

vyhotovené pečiatkovadlo, ktorým sa zhotovuje farebný obtlačok na 

listine. Za úradnú pečiatku obce sa považuje len okrúhla pečiatka 

s vyobrazeným erbom obce. 
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5.5. Z histórie obce  

Obec Mlynky vznikla v roku 1960. Tvoria ju bývalé banícke osady mesta Spišská Nová Ves - 

Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec, 

Sykavka, ležiace v hornej časti údolia rieky Hnilec. V baniach v chotári osád sa dolovala 

predovšetkým železná a medená ruda. Názov obce Mlynky pochádza od pomenovania miesta 

pri vtoku Havranieho potoka do Hnilca, kde ešte okolo roku 1927 stál malý vodný mlyn a 

tomuto miestu hovorili "Pri Mlynku".  

Už v 13. a 14. storočí boli Mlynky významným baníckym centrom s ťažbou a spracovaním 

medenej, železnej rudy a striebra. Pracovalo tu viacero maší (pecí na výrobu železa) a sedem 

hámrov vyrábalo kvalitnú oceľ. Prvá huta sa spomína v Havranej Doline. Na Dobšinskej Maši 

bola postavená prvá vysoká pec na Slovensku. V údolí Rakovca sa nachádzali bane, v ktorých 

sa popri medených rudách získavala ortuť. Vysoká pec a hámre na Palcmanskej Maši pracovali 

do 2. polovice 19. storočia. Meno dostala po významnej ťažiarskej rodine Palztman - 

Palcmanská Maša.  

Obec sa nachádza v južnej časti Národného parku Slovenský raj. Je lákadlom pre trávenie 

dovoleniek a voľného času predovšetkým svojim čarom prírody, množstvom turistických 

chodníkov, cyklotrás, Zejmarskou roklinou, či neďalekej vodnej plochy Palcmanská Maša, 

alebo svetoznámou Dobšinskou ľadovou jaskyňou.  

V zimnom období Mlynky v svojich strediskách ponúkajú možnosti zjazdového a bežeckého 

lyžovania. Z Mlynkov sa postupne vytvorilo najvýznamnejšie stredisko zimných športov v 

Slovenskom raji. Na severných svahoch Kruhovej je vybudovaná sústava lyžiarskych vlekov a 

zjazdových tratí, v časti Bielych Vôd lyžiarsky vlek aj s možnosťou večerného lyžovania a 

štandardné lyžiarske bežecké trate. 

 

5.6  Kultúrne pamiatky 

Medzi kultúrne pamiatky obce môžeme zaradiť evanjelický kostol v časti Mlynky , zachovala sa  

tiež  stará banícka zvonica,ktorou sa zvolávali baníci do pracovnej smeny, betónový nadzemný 

skelet banskej šachty medzi osadami Mlynky a Havrania Dolina. 

Mimo uvedeného kostola a zostatkoch po niekdajšej banskej činnosti sa v obci nezachovali žiadne 

iné kultúrne pamiatky. 

 

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

Prenesený výkon štátnej správy na úseku:  

 stavebného poriadku,  

 školstva,  

 vodnej správy,  

 ochrany prírody a krajiny.  

 evidencie obyvateľstva 

 Originálnych právomocí samosprávy na úseku:  

 opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti,  

 školstva. 

 



Individuálna výročná správa obce Mlynky za rok 2018 

 Stránka 8 
 

Výkon stavebného poriadku pre obec zabezpečuje Spoločný stavebný úrad so sídlom 

v Spišskej Novej Vsi,v ktorom sú združené viaceré obce z nášho regiónu. 

Výkon školskej správy v odbornej oblasti školstva zabezpečuje Spoločný školský úrad so 

sídlom v Smižanoch,ktorý tiež združuje viacero obcí z regiónu. 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:  

- Základná škola s materskou školou . Základná škola pre ročníky 1. – 9. Je v časti Biele Vody č. 

266 ,  ktorú navštevujú žiaci  z obce Mlynky, Hnilec a Dedinky . Priemerný počet je  44 žiakov. 

Materská škola je v budove základne školy , ktorú navštevujú deti od 3 do 6 rokov. Priemerný 

počet je 14 detí. 

 

6.2. Zdravotníctvo  

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:  

- Ambulancia pre dospelých a dorast , kde počas dvoch dní v týždni (utorok a štvrtok)pracuje 

obvodný lekár MUDr.Vokál Peter zo Spišskej Novej Vsi. 

-  V obci je umiestnená  aj  pohotovostná služba RZP  Falck a.s.  

 6.3. Sociálne zabezpečenie  

 Obec nemá vytvorené podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom obce. 

6.4. Kultúra  

Obec má: - starší kultúrny dom  v ktorom sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, stretnutia, škola 

tu tiež organizuje svoje akcie (  školské podujatia).  

-obecnú knižnicu – knižničný fond sa dopĺňa 1x ročne z finančných prostriedkov obce, občania si  

vypožičiavajú knihy rôzneho žánru . Obecná knižnica sa nachádza v budove Základnej  školy s MŠ. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :  

-  Obecné služby s.r.o. Mlynky  -  autodoprava 

- Lesy mesta Sp.Nová Ves -          predaj palivového dreva  

- Predajne potravín -                      obchodné služby (predaj potravín, zeleniny ,mäsa a výrobkov 
z mäsa i drobného  spotrebného  tovaru) 

- a živnostníci, poskytovatelia rôznych služieb (ubytovanie, prevádzku lyžiarskych vlekov, predaj   

reziva, oprava motorových vozidiel, pneuservis. 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci :  

- Lesy mesta SNV –  ťažba drevnej hmoty 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva  

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2018. Obec 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.  

Rozpočet obce vrátane rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou na rok 2018 bol 

zostavený ako prebytkový  

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový  a finančné 

operácie prebytkové. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2017  uznesením č. 124/2017 

Rozpočet bol zmenený dvakrát:  

- prvá zmena schválená dňa 17.09.2018   uznesením č. 171 /2018 

- druhá zmena schválená dňa 08.11.2018  uznesením č. 177/2018 

 

7.1  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 582.440,00 709.748,98 703.712,86 99,15 

z toho:     

Bežné príjmy 383.710,00 402.115,00 402.816,53 100,17 

Kapitálové príjmy 150.000,00 206.421,00 204.500,76 99,07 

Finančné príjmy 34.200,00 84.200,00 79.382,59 94,28 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 14.530,00 17.012,98 17.012,98 117,09 

Výdavky celkom 553.097,00 689.407,13 687.203,86 99,68 

z toho:     

Bežné výdavky 128.095,00 161.705,94 158.769,70 98,18 

Kapitálové výdavky 182.895,00 274.593,00 275.073,00 100,17 

Finančné výdavky 14.212,00 22.212,00 22.598,39 101,74 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 227.895,00 230.896,19 230.762,77 99,94 

S p o l u +29.343,00 +20.341,85 +16.509,00  
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7.2    Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 

 
 
Bežné  príjmy spolu 419.806,17 

z toho: bežné príjmy obce  402.816,53 

             bežné príjmy RO 16.989,64 

Bežné výdavky spolu 389.532,47 

z toho: bežné výdavky  obce  158.769,70 

             bežné výdavky  RO 230.762,77 

Bežný rozpočet +30.273,70 

 

Kapitálové  príjmy spolu 204.500,76 

z toho: kapitálové  príjmy obce  204.500,76 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 275.073,00 

z toho: kapitálové  výdavky  obce  275.073,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -70.502,24 

Príjmy z finančných operácií 79.405,93 

Výdavky z finančných operácií 22.598,39 

Rozdiel finančných operácií +56.807,54 
PRÍJMY SPOLU   703.712,86 

VÝDAVKY SPOLU 687.203,86 

Hospodárenie obce  +16.509,00 

    Hospodárenie obce v roku 2018 bolo ovplyvnené hlavne pohybom v kapitálových položkách 

a položkách finančných operácií. V kapitálových príjmoch je zachytený mimo dotácie na ČOV 

aj predaj majetku obce podľa zverejnených zmlúv (pozemky,a RS Palcmanská Maša). 

Vo výdajovej časti kapitálových investícií sú mimo pokračovania výstavby ČOV aj práce na 

rekonštrukcii miestnej komunikácie Mlynky-Havrania Dolina a ulice v miestnej časti Prostr. 

Hámor – kolónia. 

Vo finančných operáciach došlo k navýšeniu hlavne  príjmovej časti z dôvodu príjmu nového 

investičného úveru, ktorý bol investovaný do rekonštrukcie MK Mlynky-Havrania Dolina. 

 

7.3    Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 703.712,86 583.777,00 392.123,00 376.003,00 

z toho:     

Bežné príjmy 402.816,53 415.469,00 373.775,00 357.635,00 

Kapitálové príjmy 204.500,76 150.000,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 79.382,59 3.440,00 3.480,00 3.500,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
17.012,98 14.868,00 14.868,00 14.868,00 

 

 

 



Individuálna výročná správa obce Mlynky za rok 2018 

 Stránka 11 
 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 687.203,86 562.932,00 397.747,00 393.574,00 

z toho:     

Bežné výdavky 158.769,70 139.316,00 132.826,00 128.533,00 
Kapitálové výdavky 275.073,00 157.895,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 22.598,39 15.560,00 14.760,00 14.880,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
230.762,77 250.161,00 250.161,00 250.161,00 

 

2.  Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1    Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2017 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Majetok spolu 1.983.130,61 2.063.782,14 

Neobežný majetok spolu 1.803.949,07 1.872.362,27 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1.717.588,69 1.786.001,89 

Dlhodobý finančný majetok 86.360,38 86.360,38 

Obežný majetok spolu 178.113,23 190.259,71 

z toho:   

Zásoby 1.217,42 1.444,47 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 159.850,66 149.702,66 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  5.677,21 6.093,13 

Finančné účty  9.725,66 30.034,90 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 
  

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 
1.642,28 2.984,55 

Časové rozlíšenie  1.068,31 1.160,16 
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8.2    Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 
1.983.130,61 2.063,782,14 

Vlastné imanie  586.069,05 673.820.35 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  586.069,05 673.820,35 

Záväzky 125.026,52 179.211,55 

z toho:   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 5.632,80 127,49 

Dlhodobé záväzky 88.788,96 84.650,43 

Krátkodobé záväzky 10.601,56 22.773,63 

Bankové úvery a výpomoci 20.013,20 71.660,00 

Časové rozlíšenie 1.272,035,04 1.210.750,24 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Počas roka 2018 došlo tak ako aj v roku 2017 k navýšeniu hodnoty majetku obce 

pokračovaním ďalšej etapy výstavby ČOV v časti obce Prostredný Hámor. Ďalej k navýšeniu 

hodnoty majetku boli započítané aj náklady na rekunštrukciu MK Mlynky-Havrania Dolina a 

oprava povrchu ulice v časti Prostredný Hámor-kolónia. 

                               .  

8.3     Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12.2017 

Zostatok  

k 31.12.2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2.262,89 575,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   3.414,32 5.518,13 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12.2017 

Zostatok  

k 31.12.2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   123.826,52 178.011,55 

Záväzky po lehote splatnosti   1.200,00 1.200,00 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
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V roku 2018 sa pohľadávky obce podľa tab. 8.3 mierne zvýšili hlavne zvýšením nedoplatku 

dane z nehnuteľností. 

V pohľadávkach po lehote splatnosti každoročne najvyššiu hodnotu dosahuje nezaplatená daň 

z nehnuteľnosti a odpad v sume 2.426,24 € a potom sú to sumy za nájom LS Mlynky, nájom 

PB60, náhrada za pneumatiky PB60 a.i. 

Záväzky obce každoročne sa pohybujú približne v rovnakej sume a tvoria ich spravidla náklady 

za fakturované dodávky služieb a tovarov pre obec v priemernej sume 4.500,-€ a potom sú to 

náklady na mzdy a fondy za posledný mesiac roka, a dlhodobé náklady na úhradu úveru zo 

ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytového domu ako aj splátok investičných bankových 

úverov. 

Záväzok po lehote splatnosti v sume 1.200,- € je neuhradená faktúra za užívanie pontonového 

mosta ponad rieku Hnilec z parkoviska v LS Mlynky za rok kedy obec už LS Mlynky 

neprevádzkovala. Túto záležitosť sa doposiaľ s majiteľom mosta nepodarilo ukončiť pretože 

nemá dostatok času sa venovať tejto záležitosti. Tento záväzok sa uvádza v tabuľkovej časti 

medzi záväzkami nesplatenými v lehote splatnosti. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2017 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Náklady 364.763,37 529.257,09 

50 – Spotrebované nákupy 39.469,54 35.343,17 

51 – Služby 33.844,94 54.772,61 

52 – Osobné náklady 59.478,36 64.419,37 

53 – Dane a  poplatky 1.030,10 724,68 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
11.306,30 153.355,12 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

106.571,95 98.525,08 

56 – Finančné náklady 10.782,89 21.350,11 

57 – Mimoriadne náklady 10.290,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
91.989,29 100.766,95 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 359.676,48 581.236,23 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
4.940,65 5.059,51 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
241.459,86 246.532,68 

64 – Ostatné výnosy 16.956,89 64.558,66 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0,00 1.642,27 

66 – Finančné výnosy 523,39 10.419,63 

67 -  Mimoriadne výnosy 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

 

95.795,69 

 

253.023,48 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, –- záporný HV) 
-5.086,89 +51.978,30 

 

Hospodársky výsledok v sume 51.978,30 EUR bude zúčtovaný  na príslušné účty začiatkom 

roka 2019. 

Analýzou nákladov a výnosov v porovnaní s rokom 2017 zisťujeme, že v roku 2018 došlo 

k zvýšeniu nákladov i výnosov obce. 

                          Z nákladových položiek, ktoré najvýznamnejšie ovplyvnili výšku nákladov 

r.2018 oproti roku 2017 sú:   

Účt.tr.51-služby, boli navýšené hlavne za výkon funkcie stavebného dozoru pri prácach 

investičného charakteru a tiež zvýšeniu cien niektorých opakujúcich sa služieb. 

V účt.tr.54- ostatné nákl.na prev.činnosť. V tejto triede boli zaúčtované náklady – zostatková 

hodnota predaného majetku (RS Palcmanská Maša a pozemkov) Predávaný majetok, ktorý mal 

svoj zostatok aj na účte 384 bol súbežne účtovaný 384/694 čím boli podstatne navýšené aj 

výnosy  účt.tr. 69. – Výnosy z transferov....... 

V účt.tr. 56 – sú náklady navýšené o nevrátené ZI zrušenej a vymazanej obchodnej spoločnosti 

Správa účelových zariadení s.r.o. Mlynky v sume 10.290,-€. Táto istá suma navýšila ale aj 

výnosy v účt.tr. 66 – Finančné výnosy. 

Účt.tr.64 – Ostatné výnosy . V tejto triede sú uvedené skutočné výnosy za predaj uvedeného 

majetku do konca sledovaného obdobia. Táto položka vlastne vytvorila taký vysoký HV obce, 

Pokiaľ by obec nebola v roku 2018 realizovala tento predaj prebytočného majetku tak HV obce 

spolu so ZŠ s MŠ by bol schodok cca 20.000,- € ! 

 

10.   Ostatné  dôležité informácie  

10.1   Prijaté granty a transfery 

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR 

MF SR Transfer na BV-oprava DS-zúčtov.zost.z 2017             5.532,39 

EF SR Transfer na pokračovanie výstavby ČOV v P.H.         150.000,00 

MF SR Transfer pre register adries         26,00 

MF SR Transfer pre Register obyvateľstva (REGOB)       182,82 

MF SR Transfer pre voľby        565,06 

MF SR Transfer na prenesené kompetencie (ZŠ)          134.543,58 

MF SR Transfer pre životné prostredie                 258,55 
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MF SR Transfer na BV-oprava fasády OcÚ              8.370,00 

ÚPSVaR Transfer - náhrady fondov zo mzdy                 125,03 

 S P O L U: 299.603,43 

 

                    Medzi najvýznamnejšie transfery pre obec patria transfery zo ŠR na  prenesené 

kompetencie a to  pre ZŠ s MŠ Biele Vody na jej činnosť v sume ako je uvedené v tabuľke. 

Ďalším dôležitým transferom pre obec bol transfer z Enviromentálneho fondu SR vo výške 

150.000,-€  na pokračovanie výstavby ČOV v časti obce Prostredný Hámor. 

Transfer z MF SR na bežnú opravu Domu smútku v sume 9.000,-€ z ktorého bolo v roku 2017 

vyčerpaných 3.467,41 € patrí tiež medzi významné príjmy obce zo ŠR ,pretože táto budova si 

už vyžadovala vyššiu investíciu do svojej opravy. V roku 2018 obec získala aj príspevok zo ŠR 

na opravu fasády budovy OcÚ v sume 8.370,- €. 

Všetky transfery ,ktoré boli obci poskytnuté boli použité na určené účely. 

                            

        10.2 Poskytnuté dotácie a príspevky  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.21/2013 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce a na základe zmlúv spoločných úradovní a zabezpečenie finančného 

krytia originálnych kompetencií v školskej činnosti.:  

Prijímateľ 

dotácie 
Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

prostriedkov v EUR 

OŠK Mlynky Na športovú činnosť pre obecný športový klub 1.100,00 

Spol.stav.úrad Na výkon činnosti spoločného stavebného úradu 910,56 

Spol.školský úr. Na výkon činnosti spoločného školského úradu 87,50 

CVČ Košice Príspevok na činnosť CVČ za nášho občana 70,00 

MŠ,ŠJ,ŠKD 

B.Vody 

Na originálne kompetencie obce pri financovaní MŠ 

a školských zariadení obce 
71.500,00 

SAD Sp.N.Ves Dotácia pre pravidelnú autobus. Dopravu SNV- Mlynky 696,99 

Organizácie SR Členské príspevky v stavovských a iných organizáciach 1.768,07 

 S P O L U : 1466,06 

          Obec na základe dohody obcí  Hnilec, Mlynky a Dedinky so spoločnosťou SAD Spišská 

Nová Ves spoludotuje verejnú autobusovú dopravu SAD Spišská Nová Ves, tak aby táto 

spoločnosť zachovala autobusové spojenie pre obyvateľov týchto obcí s mestom Spišská Nová 

Ves. 

Ako člen niekoľkých stavovských organizácií (ZMOS,Asociácia horských sídiel na Slovensku) 

ako aj iných organizácií napr. OOCR a.i. obec tiež uhradila svoje členské príspevky za rok 

2018 ako je uvedené v tabuľke vyššie. 

 

        10.3   Významné investičné akcie konané v roku 2018                                             -       

             V roku 2018 najvýznamnejšou investičnou akciou na území obce Mlynky bolo 

pokračovanie výstavby ČOV v časti Prostredný Hámor v sume určenej pre rok 2017 vo výške 

157.894,74 €. Z Enviromentálneho fondu SR bolo preinvestovaných 150.000,-€ a zostatok 

v sume spolu s navýšením vo výške 7.894,74 € bola povinná 5%  investícia z rozpočtu obce. 

Ďalšou z významných akcií bola rekonštrukcia miestnej komunikácie Mlynky-Havrania Dolina 
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v sume cca 92,000,-€ na ktorú bol čerpaný nový investičný úver od Prima banky Slovensko a.s. 

SNV. Bola vykonaná tiež oprava povrchu ulice asfaltom v miestnej časti Prostr.Hámor-kolónia. 

 

10.4     Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

                    Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Dokončenie výstavby ,skolaudovanie a uvedenie do prevádzky ČOV v P.Hámri 

- Generálna oprava miestnej komunikácie v časti obce Rakovec. 

- Oprava a rekonštrukcia miestnej komunikácie Biele Vody včetne mostov, ktoré sú 

poškodené. 

- Mimo tejto investičnej činnosti obec bude samozrejme zabezpečovať všetky  činnosti, 

ktoré jej vyplývajú zo zákona. 

 

10.5     Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu, ktorá by sa týkala priamo obce po 

skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, ale je veľká pravdepodob-  

nosť, že bude nevyhnutné riešiť problémy rozpočtovej organizácie obce a to ZŠ s MŠ Biele 

Vody. 

10.6     Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Momentálne je najviac neistá pozícia ZŠ s MŠ, pretože jej financovanie vzhľadom k veľmi 

malému počtu žiakov (44) v deviatich ročníkoch je problémové čoho príkladom je aj strata 

v hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2018 , ktorá činila sumu vo výške cca 25.600,-€. Financovanie 

z rozpočtu obce nepripadá do úvahy, pretože obec má vlastné výdavky ako sú splátky úverov, 

úhrady energií, opráv ,nájomného, likvidácie odpadu a iných nevyhnutných platieb. Obec ako 

taká už teraz svoje výdavky koriguje na hranicu únosnosti a takto uvoľnené zdroje prepožičiava 

ZŠ s MŠ na jej dofinancovanie hoci návratnosť nie je istá. Tu je jediná možnosť udržania ZŠ 

s MŠ ako plnohodnotnú školu s ročníkmi 1 až 9 a tou je zvýšenie počtu žiakov aspoň na 70 

a viac. Je to viditeľné aj v tabuľke 7.3 (Rozpočet na roky 2019 až 2021), kde sa predpokladané 

výdavky obce znižujú možno už pod hranicu možného, ale pokiaľ sa nezvýši stav žiakov tak 

budú objektívne klesať aj príjmy a týmto sa zvýši aj tvorba finančného schodku, ktorý v zmysle 

platných rozpočtových pravidiel pre obce nie je prípustný čiže bude nevyhnutné radikálne 

riešenie tohto problému. Preto si myslíme, že je potrebné sa ním zaoberať včas. 

 

 

Vypracoval:  Fiolek Marián     ..................................... 

Schválil:   Ing. Iveta Geletková        ..................................... 

 

V  Mlynkoch  dňa 4.6.2019 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke. 


