Výročná správa Obce Luhyňa
za rok 2018

Luhyňa, dňa 01.08.2019

1

OBSAH

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
3.
4.
4.1
4.2
5.

Základná charakteristika obce
Geografické údaje
Demografické údaje
História obce
Pamiatky
Výchova a vzdelávanie
Organizačná štruktúra obce
Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie
Plnenie príjmov za rok 2018
Plnenie výdavkov za rok 2018
Hospodársky výsledok obce v €
Bilancia aktív a pasív v €
Aktíva
Pasíva
Prehľad o stave záväzkov v €

2

1. Základná charakteristika Obce Luhyňa
Identifikácia účtovnej jednotky
Názov: Obec Luhyňa
Sídlo: Hlavná 33
Pošta: 076 14 Michaľany
IČO: 00331694
Štatutárny zástupca: Bc. Mária Sedláčeková
Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky
Obec je samostatný správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá
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.
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.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.
1.1 Geografické údaje
Obec Luhyňa sa nachádza v okrese Trebišov, v minulosti patrila do Zemplínskej župy . Zo
západnej časti obce tvorí hranicu rieka Roňava, ktorá je hraničnou riekou a
rozdeľuje územie medzi Slovenskom a Maďarskom.
Obec Luhyňa leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny pri úpätí Zemplínskych
vrchoch, nadmorská výška obce je 186 metrov nad morom, v chotári 117 – 210 metrov nad morom.
Severovýchodnú časť chotára tvorí prvohorná kryha oddelená od Zemplínskych vrchov pozdĺžnym
zlomkom a na západe niva potoka
Roňava. Rozloha obce je 658 hektárov.
1.2 Demografické údaje
V súčasnej dobe žije v obci 320 obyvateľov, z toho rímskokatolíckych veriacich je 195,
gréckokatolíckych variacich 84, reformovaných 32, svedkov Jehovových 5 a bez vierovyznania 4.
Podľa národnosti je 98,47% slovenskej a 1,53% maďarskej. Kým v minulosti bolo hlavným
zamestnaním ľudí poľnohospodárstvo, v dnešnej dobe to už tak nie je. V obci sa nachádza 6 ulíc:
Hlavná, Cintorínska, Gaštanová, Družstevná, Kostolná a Záhradná. V obci je zavedený plyn, obecný
vodovod.
1.3 História obce
Názov obce vznikol pravdepodobne od rodiny Legenyeovcov, ktorí tu dostali pozemky.
Pravdepodobne obec pozostávala z dvoch častí o čom svedčí aj názov Malá alebo Nižná Luhyňa. Z
darovacej listiny od Belu IV. je zrejmé, že obec Luhyňa tu bola pred začiatkom 13.storočia.
Obyvatelia Luhyne boli Slovania a ich hlavným zamestnaním bolo poľnohospodárstvo. Okrem
sedliakov a poddaných žili v obci aj rodiny zemanov. Prisťahovali sa tu po získaní majetkov, t.j.
pozemkov. Najstaršie záznamy odkiaľ môžeme čerpať informácie o obyvateľstve z daného obdobia
sú cirkevné matriky. Podľa majetku sa obyvateľstvo delilo na zemanov, sedliakov, želiarov,
podželiarov, poddaných. Podľa náboženstva sa obyvateľstvo delilo na rímokatolíkov,
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gréckokatolíkov, neskôr po reformácii na kalvínov, luteránov a po príchode židov aj židov. Jednotlivé
náboženstvá mali svoje matriky na rôznych miestach, rímskokatolíci v Košiciach, gréckokatolíci v
Mukačeve, reformovaní v Sátoralyaújhelyi a židia v Mukačeve. Počty obyvateľov sa menil
vzhľadom na to, že aj tu počas reformácie sa zemianstvo riadilo pravidlom ,,Koho pôda, toho
náboženstvo“, čiže ak bol zeman katolík, tak aj poddaní museli byť katolíci. Počas protireformácie,
keďže obyvateľstvo Luhyne bolo prevažne protestantské, bola Luhyňa skoro vysídlená. Už v tomto
období sa tu nachádzal pravdepodobne drevený kalvínsky kostolík. Do konca 16.storočia okrem
matrík neexistujú podrobnejšie záznamy o obci. Prechádzala tadiaľ vedľajšia obchodná cesta
smerom na Košice, keď sa kupci chceli vyhnúť poplatku v meste Trebišov.
Urbariát obce Luhyňa
V 18. storočí počas vlády Márie Terézie každá obec v Uhorsku sa musela začať riadiť urbárom.
Mal upravovať v celej krajine vzťahy medzi zemepánmi a ich poddanými. Na sneme v rokoch 176465 vystúpila panovníčka s návrhom, aby postavenie poddaných sa všade upravilo urbármi.
Základnou črtou urbariárskej reformy bol úmysel uviesť dávky a povinností poddaných voči
zemepánovi do určitého pomeru s rozsahom pôdy, ktorú mal v úžitku. Urbár súčasne stanovil
maximálnu hranicu feudálnej renty. Poddanské dávky a povinnosti sa určili jednotne pre celú krajinu.
Urbár bola listina, ktorá presne určovala, čo všetko musia poddaní vykonávať, aké majú povinnosti
voči panovníkovi. Bol písaný v reči ľudu, aby ho ľudia vedeli pochopiť. Urbár obce
Luhyňa je uložený v archíve v Sátoralyaújhelyi.
Prvá a druhá svetová vojna
Po atentáte v Sarajeve na následníka trónu Františka Ferdinanda d´Esteho a jeho manželky sa o
mesiac nato 26.7. 1914 začala prvá svetová vojna. Prvá svetová vojna zasiahla aj našu obec, keď
mladí chlapci boli povolaní do uhorskej armády. Hoci spočiatku to vyzeralo, že vojna bude mať
rýchly priebeh, opak bol pravdou. Stala sa zdĺhavou, bojovalo sa poväčšine v zákopoch. Z Luhyne
odchádza približne 100 chlapov. V Luhyni v tomto období bola zriadená Vojenská akadémia
v budove miestnej Národnej školy. Slúžila na výcvik veliteľov.
Obyvateľstvo obce sa museli starať o ranených a preto boli niektoré časti domov zmenené na
ošetrovne. Nakoniec bola obec oslobodená a stala sa súčasťou Československa. Aj našu obec
zasiahla v rokoch 1929- 33 hospodárska kríza. V tomto období podobne ako po cholerovom povstaní
odchádzajú mnohí obyvatelia do USA. Z obce odišli Pavol Maďar, Kohút, Kúthy, Hrivňák, Pajkoš,
Lacko, Frici, Polák, Kováč.
Už v roku 1938 sa opäť Československo rozpadá. Kým pohraničná časť Čiech sa stala súčasťou
Nemecka, južná časť Slovenska a spolu s ňou aj Luhyňa sa po Viedenskej arbitráži stáva súčasťou
Maďarska. Maďari vpochodovali do obce hneď v novembri 1938. Vojna obec zasiahla až po ústupe
nemeckých a maďarských vojakov na fronte. Priamo v obci sa nebojovalo, pretože kým jeden deň
patrila obec maďarským vojakom, na druhý deň už ruským. Obec bola sovietskou armádou
oslobodená 2.decembra 1944.
Obec po druhej svetovej vojne
(1945-1989)
Po druhej svetovej vojne podobne ako v celej Československej republike aj tu sa začala obnova
zničeného hospodárstva. Začala sa výstavba nových domov a prestavba starých. Staré váľkové domy
boli postupne nahrádzané novými modernými domami, poväčšine štvorcami s tzv. čínskou strechou.
Po roku 1948 sa aj tu začalo združsťovanie. Postupne majitelia pozemkov, ale aj malí roľníci museli
svoje pozemky a hospodárske zvieratá odovzdať družstvu. Nie každý to prijímal s nadšením, pretože
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mnohí malí roľníci získali pôdu tvrdou prácou a ťažko zarobenými peniazmi a teraz ju mali
jednoducho odovzdať. Jednotné roľnícke družstvo v obci vzniklo v roku 1950. Neskôr bolo
premenované na štátny majetok. Podobne ako aj v iných oblastiach Slovenska aj tu sa začalo
s elektrifikáciou a do roku 1948 mala väčšina domácností svetlo.
V obci naďalej existovala škola. Škola sa nazývala Miestna ľudová škola a mala dve triedy, ktoré
navštevovali deti z našej obce. Mala charakter základnej školy. Po ukončení štúdia na tejto škole
mali žiaci možnosť ísť študovať do Michalian, kde bola zriadená Obvodná meštianska škola. Neskôr
sa miestna ľudová škola premenovala na Základnú školu pre ročníky 1.-5. Vyššie ročníky sa potom
vzdelávali v Michaľanoch.
Okrem miestnej ľudovej školy v obci vznikla aj Štátna detská opatrovňa v roku 1946. Táto
opatrovňa bola neskôr premenovaná na materskú školu. V roku 1948 dochádza aj k zmene názvu
obce, ktorá sa dovtedy volala Legiňa, od tohto roku dostáva obec nový názov Luhyňa. V roku 1957
dostala obec prvý - krát asfaltový podklad na cestu, ktorá ju spájala s Michaľanmi a hlavnou cestou
do Trebišova. Životná úroveň obyvateľstva postupne narastala. V domácnostiach sa postupne
udomácnili výdobytky novej techniky ako rádio, televízor, práčka, motocykel. V zdravotníctve boli
zavedené povinné očkovania, ktoré sa vykonávali celoplošne. Kultúrny život v obci tiež nestagnoval,
bolo založené ochotnícke divadlo, ktoré robilo pravidelné predstavenia, okrem toho sa tu premietali
filmy a bola založená aj knižnica. Keďže v sedemdesiatych rokoch sa zastavila výstavba v obci,
mnoho mladých ľudí odchádza bývať do mesta aj kvôli práci aj kvôli modernejšiemu bývaniu. A tak
v obci postupne začína zanikať základná škola, ktorá sa presťahovala do Michalian a zároveň sa
zmenšuje aj počet obyvateľstva.
1.4 Pamiatky
So vznikom obce súvisí aj príchod kresťanstva do obce. Keďže pôvodní obyvatelia obce boli
Slovania, preto sa pokračovalo v tradícií kresťanstva, ktoré na naše územie priniesli Konštantín a
Metod. Po príchode Maďarov prevzali Maďari vieru od tunajšieho ľudu. V období reformácie prešla
obec zmenou a väčšina jej obyvateľstva sa stala reformovanou. Bolo to dôsledkom toho, že v obci
žili zemania maďarského pôvodu a tí presadzovali novú vieru. Nová viera bola výhodná v tom, že
zemania a obyvateľstvo nemuselo odovzdávať časť svojej úrody a peniaze cirkvi. Niekedy v tomto
období tu bol postavený aj prvý kostol, ktorý bol drevený a slúžil reformovaným veriacim, keďže
väčšina obyvateľstva bola reformovaného vierovyznania. Počas rekatolizácie v roku 1785 katolícky
predstaviteľ zo Sátoraljaujhelya zobral kľúče od tunajšieho kostola na príkaz vrchnosti. Tým chcel
znemožniť život reformovaných veriacich. Po prijatí Tolerančného patentu, kedy sa zrovnoprávnilo
náboženstvo sa v obci mohlo slobodne vyznávať náboženstvo, hoci sa musela dodržiavať zásada:
,,Koho pôda, toho náboženstvo “. Drevený kostol bol okolo roku 1800 nahradený kamenným
kostolom, ktorý stojí v obci do dnešných dní.
Katolícki veriaci nemali v obci faru. V obci sa nachádzala kaplnka, ktorú dala postaviť rodina
Pintérovcov, ktorá mala pod kostolom rodinnú kryptu. Kostol musel byť okolo roku 1936 zbúraný,
pretože bol v dezolátnom stave a hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Nový kostol sa začal stavať v roku
1947. Kostol bol stavaný svojpomocne a stavali ho spolu gréckokatolícki aj rímskokatolícki veriaci.
Po dostavbe v ňom omše boli každú nedeľu dvakrát. Istý čas veriaci navštevovali kostol v Čerhove,
kde sa nachádza aj fara. Gréckokatolícki veriaci mali možnosť navštevovať kostol vo Veľatoch. Tam
sa nachádzala aj fara. Počas totalitného systému aj tu cirkevný život upadal.
Reformovaný kostol
Bol postavený v klasicistickom štýle.Do dnešných dní slúži reformovaným veriacim. Hoci z
roka na rok je ich menej, snažia sa kostol udržiavať podľa svojich možností. V zime je kostol
uzavretý, pretože nie je vykurovaný. Kostol je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Už niekoľkokrát bol
rekonštruovaný hlavne z financií zo zahraničia. Omše sa v ňom slúžia v maďarskom jazyku. Farárka
v súčasnosti prichádza z Michalian, hoci donedávna bola v obci fara. Pôvodne na jeho mieste stál
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drevený kostolík, ktorého fotodokumentácia sa nezachovala. Základný kameň bol položený
15.4.1807. Už v roku 1769 bol v obci prvý reformovaný kňaz.
Kostol stojí na vyvýšenine a je ho možné vidieť už z diaľky. Kedysi sa zvonilo v kostole dvoma
zvonmi, no jeden z nich už nefunguje. V kostole sa nachádza aj orgán so zachovalými píšťalami.
Orgán sa používa len vo výnimočných prípadoch, lebo hra na ňom je veľmi zložitá. Zaujímavosťou
kostola je strop. Predstavuje večernú oblohu plnú hviezd. Interiér kostola je pôvodný, kazateľnica je
z kameňa a dreva, je na nej zobrazených desať božích prikázaní. Nad kazateľnicou sa nachádza
latinský nápis z Markovho evanjelia.
Katolícky kostol
Základný kameň kostola bol položený v roku 1947. Bolo nevyhnutné v obci postaviť nový kostol,
pretože starý už nevyhovoval požiadavkám veriacich a hrozilo, že spadne. Pri výstavbe kostola sa
pôvodne počítalo aj s tým, že v nej bude aj krypta a bude mať dve bočné veže. Pre nedostatok
financií sa to nezrealizovalo. Po dostavbe kostola ho spoločne využívajú až dodnes rímsko a
gréckokatolícky veriaci, pričom omše sa striedajú každú druhú nedeľu. Rímskokatolícky farár
prichádza z Čerhova, kde sa nachádza aj fara. Gréckokatolícky farár prichádza z Veľat.Kostol je
zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Interiér kostola tvorí oltár, na ľavo a v pravo sa nachádzajú
výjavy z biblie, konkrétne je zobrazená krížová cesta. Strop kostola nesie prvky neobarokového
štýlu, hoci kostol bol stavaný v 20.storočí. Sú na ňom zobrazené výjavy z Biblie. V rokoch 2010/11
prešiel kostol úplnou rekonštrukciu. Veriaci oboch cirkvi sa zaslúžili o jeho obnovu a veľkú zásluhu
na jeho obnove mal aj pán duchovný Slavko Sivák.
1.5 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchova a vzdelávanie detí je zabezpečované vo vedľajšej obci Michaľany, Čerhov
1.6 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Bc. Mária Sedláčeková
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Michaela Illéšová
Obecné zastupiteľstvo:
Michal Lacko - zástupca starostky
Ján Chálka
Ing. Emil Német
Miroslav Tej
Jozef Podracký
2. Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je
súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
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Rozpočet 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 tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Obec Luhyňa je od 16.08. 2013 rozhodnutím Ministerstva financií 2013 č. MF/0155 06/2013-422
v nútenej správe.

2.1 Plnenia príjmov za rok 2018 v €
Schválený rozpočet na rok
2018
78 670,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

92 946,85

118,15

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

85 595,54

109,50

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2018
78 170,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 60 270,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 64 964,56 €, čo predstavuje plnenie
na 107,79 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 16 204,23 €,
čo je 116,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli plnené vo výške 10 870,62 € a dane
zo stavieb boli vo výške 5 333,61 € .
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 276,25 €. Čo je
138,16 % plnenie.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 150,50 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2018
500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

824,60

137,43
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a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 70,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 114,00 €. Ide
o príjem z prenajatých pozemkov a budov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Ostatné poplatky:
Z rozpočtovaných 350,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 484,00 €.
Z predaja výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 80,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 166,60 €.
Za znečistenie ovzdušia
Skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 60,00 €.
3) Granty a transfery:
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
MV SR
410,7 voľby
1.
ÚPSVaR
852,00 ÚPSVaR
2.

Účel

2.2. Plnenia výdavkov za rok 2018 v € (zdroj 41)
Schválený rozpočet na rok
2018
78 670,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

92 946,85

118,15

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

83 346,85

120,67

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018
69 070,00
v tom :
Položka

610
621
623
625001
625002
625003
625004
625005
625007

Názov výdavku

Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
Odvody do VšZP
Odvody do ostatných zdravotných
poisťovní
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistenie v nezamestnanosť
Poistenie do rezervného fondu

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2018
zdroj 41

22 000,00

21 435,53

21 435,53

2 076,00

2 653,66

2 653,66

8 344,00

7 938,25

7 938,25

4 570,00
3 080,00
300,00
1 230,00
550,00
850,00

661,34
4 235,86
173,72
668,20
1 704,60
1 122,45

661,34
4 235,86
173,72
668,20
1 704,60
1 122,45
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631001
632001
632002
632003
632004
633002
633006
633009
633016
634001
634002
637001
637004
637004
637004
637007
637012
637012
637031
637023
637026
637027
642012
642019
651002
630

Cestovné náhrady
Energie
Vodné a stočné
Poštové služby
Komunikačná infraštruktúra
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy, noviny, učebnice
Reprezentačné výdavky
Palivo, mazivo, oleje
Servis, údržba, opravy
Školenia, kurzy, semináre
Všeobecné služby
Všeobecné služby (510)
nakladanie s odpadmi
Špeciálne služby
Cestovné náhrady
Poplatky a odvody
Poplatky a odvody (0112)
Pokuty a penále
Kolkové známky
Odmeny a príspevky
Odmeny na základe dohôd
Odstupné
Rodina a deti (1040)
Splácanie úrokov v tuzemsku
Bežné výdavky (111)

1 400,00
5 500,00
100,00
180,00

847,09
3 685,57
49,67
138,25

847,09
3 685,57
49,67
138,25

4 270,00

1 044,66

1 044,66

450,00
7 850,00
4 700,00

470,00
24 201,83
5 330,66

470,00
21 989,38
5 330,66

100,00
150,00

100,00
171,28
957,27

100,00
171,28
957,27

3 200,00
851,52
1368,00
337,44

851,52
1368,00
337,44

1370,00

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 22 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 21 435,53 €, čo je
97,43 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra obce a núteného
správcu.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 21 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 19 186,46 €. Sú tu
zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a úhrada odvodov do sociálnej
poisťovne z predchádzajúcich rozpočtových období.
c) Tovary a služby (zdroj 41)
Z rozpočtovaných 19 850 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 29 281,89 € (zdroj 41), čo
je 147,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

3. Hospodársky výsledok obce za rok 2018
Celkový výsledok hospodárenia obce k 31.12.2018 je - 45 882,58 € .
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a) Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

Popis /číslo účtu a názov/
632 – daňové výnosy samosprávy

Suma v €

81 575,04

633 – výnosy z poplatkov

4 180,29
1 509,53

Finančné výnosy

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
653 – zúčt. ostatných rezerv z prev.
činnosti
662 - úroky

Výnosy samosprávy z bežných
transferov

693 - výnosy samosprávy z bežných
transferov

Ostatné výnosy
Zúčtovanie rezervy a opravných položiek

Spolu

1 339,87
88 604,73

b) Náklady - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €

501 – Spotreba materiálu

1 136,56

502 – Spotreba energie

4 087,04

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné

857,09

513 – Náklady na reprezentáciu

518 – Ostatné služby

10 811,06

Osobné náklady

521 – Mzdové náklady

24 049,46

Osobné náklady

524 – Zákonné sociálne poistenie

Dane a poplatky

525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady

7 808,31
965,35

528 – Ostatné sociálne náklady
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

51,04

541 – Zostatková cena predaného
DhNM a DhHM
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
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378,15

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy dlhodobého majetku

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

553 – Tvorba ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti

Finančné náklady

562 - Úroky

Finančné náklady

563 – Kurzové straty

Osobitné náklady podľa zákona
o účtovníctve § 18 ods. 6

780,48
8 414,86

568 – Ostatné finančné náklady

869,42

Náklady voči audítorovi alebo
audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za: overenie účtovnej závierky

480,00

Spolu

60 688,82

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť ku 31.12.2018
v EUR

Bežné príjmy obce spolu

87 831,05

Bežné výdavky obce spolu

77 934,40

Bežný rozpočet

9 896,65

Kapitálové príjmy obce spolu

0,00

Kapitálové výdavky obce spolu

0,00

Kapitálový rozpočet

0,00

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

9 896,65

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

9 896,65

Príjmy z finančných operácií

5 115,80

Výdavky z finančných operácií

9 600,00

Rozdiel finančných operácií

- 4 484,20

Príjmy spolu

92 946,85

Výdavky spolu

87 534,40

Hospodárenie obce

5 412,45

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravené hospodárenie obce

5 412,45
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
4.1 A K T Í V A
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
SPOLU

ZS k 1.1.2018
141 699,20

KZ k 31.12.2018

0

141 699,20
0
8 752,23

0
133 284,34
0
9 011,21

0

0

0
3 342,37
5 409,86
0
0
0
150 451,43

0
3 439,20
5 572,01
0
0
0
142 295,55

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

-74 278,49

-45 882,58

-74 278,49
224 729,92

-45 882,58
188 178,13

3 513,42
0

3 513,42
0

0
99 409,24
121 807,26
0
150 451,43

13,51
72 443,94
112 207,26
0
142 295,55

133 284,34

4.2 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Časové rozlíšenie
SPOLU

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
 voči dodávateľom
 za úroky a penále
 voči zamestnancom
 voči poisťovniam
 voči daňovému úradu
 za bankové úvery
 sociálny fond

19 702,57
1 546,31
7 459,81
1 497,83
112 207,26
13,51
12

42 237,42

 rezervy na úroky z omeškania,
penále, odmena exekútora

184 664,71
3 513,42

 Rezervy

188 178,13

Luhyňa, dňa 01.08.2018
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