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Záverečný účet Obce Dedina Mládeže za rok 2017 
 

 
1. Rozpočet obce na rok 2017  
 

Po skončení rozpočtového roka spracuje obec údaje o svojom rozpočtovom 

hospodárení do záverečného účtu v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred spracovaním 

záverečného účtu musí obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k fyzickým osobám, ktorým 

poskytli prostriedky svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 

obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.  

Návrh záverečného účtu prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po 

uplynutí rozpočtového roka. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej  15 dní pred schválením 

záverečného účtu má obec povinnosť zverejniť záverečný účet obyvateľom obce na verejnú 

diskusiu v mieste obvyklým spôsobom. Obec Dedina Mládeže zverejňuje návrh záverečného 

účtu vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na webovom sídle obce.  

    Zákon o obecnom zriadení v ustanovení § 18 f ods. 1 písm. c) ukladá hlavnému 

kontrolórovi obce povinnosť vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu pred 

jeho schválením a prerokovať v obecnom zastupiteľstve. Prerokovanie záverečného účtu obce 

sa uzatvára s výrokom : 

 celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

 celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

V prípade, ak sa celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami, obecné zastupiteľstvo má 

povinnosť prijať opatrenia pre nápravu nedostatkov.  

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  Dedina Mládeže bol   

rozpočet   obce   na  rok   2017. Obec na rok  2017 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 na rok 2017 bol 

zostavený ako vyrovnaný v členení:  
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Príjmy Výdavky

Bežný rozpočet 191 727 € 181 242 €

Kapitálový rozpočet 157 476 € 165 764 €

Finančné operácie 8 288 € 10 485 €

Spolu 357 491 € 357 491 €
 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom na 15. zasadnutí dňa 9. decembra 

2016 uznesením č. 95/2016 bod B/2.  

 

ROZPOČET OBCE DEDINA MLÁDEŽE k 31.12.2017 v eurách 

 

  Rozpočet v € Rozpočet v €  Skutočnosť v € 

    po zmenách   

Príjmy celkom 357 491 431 686,35 259 286,58 

z toho:    

Bežné príjmy 191 727 251 482,35 244 846,58 

Kapitálové príjmy 157 476 157 476 0 

Finančné operácie 8 288 22 728 14 440 

Výdavky celkom 357 491 431 686,35 257 157,98 

z toho:    

Bežné výdavky 181 242 250 656,76 242 072,39 

Kapitálové výdavky 165 764 170 384 4 440 

Finančné operácie 10 485 10 645,59 10 645,59 

Hospodársky výsledok 0 0 2 128,60 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v celých €  

 
ROZPOČET PRÍJMOV A PLNENIE 2017 – v prílohe č.1 k Záverečnému účtu 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

357 491  259 286,58  72,52  

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy (100):  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

124 576   127 978,98   102,73   

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111) 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  76 956,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 83 858,91 €, čo predstavuje plnenie na 

108,97 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností (121) 

Z rozpočtovaných 39 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 36 846,93 €, čo je 

94,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 30 625,51 €, dane zo stavieb boli vo 

výške 6 221,42 €. 

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností spolu vo výške 650,11 €. 

 

c) Dane za špecifické služby (133) 

Z rozpočtovaných 8 620,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 7 273,14 €, čo je 

84,38 % plnenie. Príjmy dane za psa  boli vo výške 824,87 €, dane za užívanie verejného 

priestranstva boli vo výške 154,- € a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

boli vo výške 6 294,27 €. 

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 115,- €, na dani za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017 a predchádzajúce roky vo výške 

4 272,71 €.  

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy (200):  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

66 961 147 635,16 220,48 

 

a) Príjmy z vlastníctva (212) 

Z rozpočtovaných 42 295,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 43 219,65 €, čo je 

102,19 % plnenie. Ide o príjem z  prenajatých pozemkov vo výške 22 455,96 € príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 18 914,29 €, príjem z prenájmu strojov, 

prístrojov a zariadení vo výške 1 849,40 €. 

 

b) Administratívne poplatky (221) 

Administratívne poplatky – ostatné poplatky (správne): 

Z rozpočtovaných 500,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 3 447,25 €, čo je  

689,45 % plnenie.  

Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných 

hracích prístrojov a poplatky za overenie. 
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c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (223) 

Z rozpočtovaných 23 915,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 29 830,89 €, čo je 

124,74 % plnenie. Významnú čiastku tvorí poplatok a platba za prebytočný hnuteľný majetok 

obce vo výške 10 044,29 € a poplatky a platba za predaj výrobkov, tovarov vo výške 

a poplatky za služby v nájomných bytoch.  

 

d) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 

a ážio (243) 

Z rozpočtovaných 1,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 0,-€.  

 

e) Príjmy z dobropisov a refundácií (292) 

Z rozpočtovaných 250,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 4 176,37 €, vrátené 

preplatky zo zdravotných poisťovní.    

 

3)  Granty a transfery 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery (311) : 

 

Obec prijala v roku 2017 tuzemské bežné granty vo výške 2 918,- €.   

Prijaté granty sú zobrazené v nasledovnej tabuľke:  

 

Tab. Prijaté granty v roku 2017  

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Občania a podnikatelia 2 918,00 Sponzorstvo na športové 

a kultúrne podujatia 

 Celkom:  2 918,00  

 

Tab. Prijaté transfery v roku 2017  

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Ministerstvo vnútra SR 150,81 REGOB 

2.  Ministerstvo vnútra SR 197,20 Na register adries 

3.  Okresný úrad Nitra 42,71 Na životné prostredie 

4. Úrad vlády SR 1 500,00 Pre národnostné menšiny – 

kultúra 

5.  Ministerstvo vnútra SR  361,80 Na voľby do VÚC 

6. Environmentálny fond 29 000,00 Odstránenie nelegálnej skládky 

odpadu 

7. ÚNSK 1 370,00 Na kultúru a šport 

8.  ÚPSVaR 652,92 nezamestnanosť 

 Celkom:  33 275,44  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  
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4) Kapitálové príjmy:  

 

 Obec Dedina Mládeže plánovala na rok 2017  kapitálové príjmy vo výške 157 476,-€ na 

základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-

2016-10/10, názov projektu: „Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže“.  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

157 476  0  0  

 

a) Tuzemské kapitálové transfery (322): 

V priebehu roka 2017 projekt nebol realizovaný z dôvodu zdĺhavého procesu kontroly 

verejného obstarávania.    

 

5) Príjmové finančné operácie :  

  

Obec Dedina Mládeže plánovala príjmy z finančných operácií vo výške 8 288,- eur. Skutočné 

plnenie predstavilo 14 440,- eur. Z toho 4 440,-eur čerpanie rezervného fondu obce na úhradu 

faktúry Ing. Alžbeta Tárnoková – KOMDOOR č.2017019 za vypracovanie projektovej 

dokumentácie na stavbu: Materská škola – zmena účelu užívania v obci Dedina Mládeže vo 

výške 2 940,00 eur a na úhradu faktúry PROSURF, s.r.o. č.17019 za vypracovanie 

projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska vo výške 1 500,- eur, v zmysle uznesenia 

Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže č. 145/2017 bod B/2.  

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže č. 119/2017 bod B/2 prijala 

obec Municipálny úver od Prima banky Slovensko, a.s. na financovanie časového nesúladu 

medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce.   

 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

8 288  14 440 174,23 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v €  

 
ROZPOČET VÝDAVKOV A PLNENIE 2017 – v prílohe č.2 k Záverečnému účtu 

 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

357491 257 157,98 71,93 
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4. Hodnotenie plnenia programov obce 
     

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. zákonom č. 426/2013 Z. 

z. s účinnosťou od 1. januára 2014 bolo ustanovené, že obecné zastupiteľstvo obce do 2 000 

obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. 

Rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže o neuplatňovaní programu obce v 

rozpočte obce na rok 2017 bolo prijaté uznesením č. uznesením č. 95/2016 bod B/2. 

 

5. Rozbor  rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017, finančné 

usporiadanie roka 
 
a) Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2017 

 

Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia Obce Dedina Mládeže 
    

Rozpočet obce  Príjmy v € Výdavky v € Hospodárenie obce v € 

Bežný rozpočet 244 846,58 242 072,39 2 774,19 

Kapitálový rozpočet 0 4 440 -4 440 

Spolu 244 846,58 246 512,39 -1 665,81 

Finančné operácie 14 440 10 645,59 3 794,41 

Spolu BR+KR+FO 259 286,58 257 157,98 +2 128,60 

 

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. je schodok rozpočtu obce (bežného a kapitálového)  vo výške – 1 665,81 eur. 

Schodok rozpočtu obce bol vykrytý z finančnej operácie, z bežného úveru.    

Z výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 nevyplýva povinnosť tvorby 

rezervného fondu.    

   

b) Finančné hospodárenie obce k 31.12.2017 

 

Zostatok peňažných prostriedkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2017:  

 

Bežný účet vo VÚB, a.s.: .............................................1 971,62  € 

Na bežnom účte vedeného v Prima banke, a.s.: ...........1 418,66  € 

Na účte fondu opráv VÚB a.s.: ....................................1 105,93  € 

Účet sociálneho fondu VÚB, a.s.: ..................................498,32  € 

Na fondovom účte vo VÚB a.s.: ......................................60,00 € 

Na účte finančnej zábezpeky Prima Banka, a.s.: ..........3 793,44 € 

Nevyčerpané prostriedky úveru Prima banka a.s.: ..........409,10 €                                   

 

c) Peňažné fondy obce 

 

V zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. zdrojom peňažných fondov môžu byť: 

 - prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, prostriedky získané z rozdielu medzi 

výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, zostatky peňažných fondov z 

predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou 

zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. 

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1027495&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1027495&f=2
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6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu  
 

Rezervný fond 

V zmysle ustanovenia § 15  ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec vytvára rezervný fond vo 

výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa 

§ 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití rezervného 

fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 

 Rezervný fond Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2017   17 335,42 

Tvorba rezervného fondu:  - 1 665,81 

Čerpanie rezervného fondu:   4 440 

Konečný zostatok k 31.12.2017   11 229,61  

 

Sociálny fond 

V zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona  

č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ tvorí fond  

v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.  

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2017 548,60 

Prírastky - povinný prídel                      595,49 

Úbytky   - na stravovanie                     645,77 

KZ k 31.12.2017 498,32 

 

 

Ostatné peňažné fondy – Fond opráv na nájomné byty – 4 b. j. 

 

 Fond opráv Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2017   1 124,49  

Tvorba fondu:   576,00 

Čerpanie fondu:   594,56 

Konečný zostatok k 31.12.2017   1 105,93 

  

 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č. 3/2017 o tvorbe a použití 

fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Dedina Mládeže je 

tvorba fondu opráv vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.  

Výška tvorby v 4 b. j. je 48,-eur/mesiac.  

  

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči : 
A. zriadeným a založeným právnickým osobám 

B. štátnemu rozpočtu 

C. štátnym fondom 

D. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

http://www.epi.sk/zz/2004-583#f3120695
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

A. 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám: 

K 31.12.2017 Obec Dedina Mládeže nemala založenú rozpočtovú organizáciu. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám: 

      K 31.12.2017 Obec Dedina Mládeže nemala založenú príspevkovú organizáciu. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t. j. obchodným spoločnostiam: 

      K 31.12.2017 Obec Dedina Mládeže je akcionárom vo 2 kapitálových obchodných 

spoločnostiach:  

1. STKO N-14, a.s. Neded,  

2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., počet kmeňových akcií 1778, menovitá 

hodnota akcie 33,19 €, podiel z emisie 1,429 %. 

  

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

  

Účelové určenie grantu, 

transferu 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

  

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2017 v € 

 

  

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2017 v 

€ 

 

  

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

v € 

 

  

OÚ Nitra Bežné – na životné prostredie 42,71 42,71 0,00 

OÚ Komárno Bežné – REGOB 150,81 150,81 0,00 

OÚ Komárno Bežné – na register adries 197,20 197,20 0,00 

OÚ Komárno Bežné – na voľby  361,80 361,80 0,00 

Úrad vlády Bežné – na kultúry 1500,00 1500,00 0,00 

ÚNSK Bežné – na šport 1370,00 1370,00 0,00 

Environmentálny 

fond 
Bežné – Environmentálny fond 29000,00 29000,00 0,00 

Úrad práce  Bežné – Európsky soc.fond 652,92 652,92 0,00 

 

C. Obec Dedina Mládeže vykazuje nesplatenú hodnotu úverov zo ŠFRB nasledovne:  

9 b.j. – konečný stav nesplatenej istiny úveru k 31.12.2017 je vo výške 146 441,11 €. 

4 b.j. - konečný stav nesplatenej istiny úveru k 31.12.2017 je vo výške 66 911,87 €. 

Stav nesplateného úveru ŠFRB k 31.12.2017 je 213 352,98 eur. 
Stav bankového úveru poskytnutého z PRIMA banky k 31.12.2017 je vo výške: 23 454,57 

eur. 
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D. Obec Dedina Mládeže v roku 2017 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel.  

 

E: Obci poskytnuté dotácie boli v plnej miere vyčerpané.  

 

F: Obec poskytla transfer mestu Kolárovo vo výške 391,26 € ako vyúčtovanie výdavkov 

spoločného obecného úradu na  úseku stavebného a vyvlastňovacieho konania a na úseku 

pozemných komunikácií so sídlom v Kolárove. 

 

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v  €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Majetok spolu 2 022 814,11 1 910 954,10 

A. Neobežný majetok spolu 2 003 736,60 1 891 252,47 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 10 999,81 9 967,81  

Dlhodobý hmotný majetok 1 917 295,92 1 805 843,79 

Dlhodobý finančný majetok 75 440,87 75 440,87 

B. Obežný majetok spolu 17 691,85 18 307,31 

z toho:   

Krátkodobé pohľadávky  6 928,68 9 085,66 

Finančné účty  10 763,17 9 221,65 

C. Časové rozlíšenie  1 385,66 1 394,32 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 022 814,11 1 910 954,10 

A. Vlastné imanie  704 113,94 663 812,20 

z toho:   

Výsledok hospodárenia z minulých rokov 700 802,19 672 478,72 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 311,75 -8 666,52 

B. Záväzky 284 766,11 277 272,17 

z toho:   

Rezervy  500,00 540 

Dlhodobé záväzky 225 335,60 217 662,21 

Krátkodobé záväzky 42 835,94 35 615,39 

Bankové úvery a výpomoci 16 094,57 23 454,57 

C. Časové rozlíšenie 1 033 934,06 969 869,73 

 

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

Celkový dlh: Údaje o celkovom dlhu obcí sú počnúc rokom 2012 preberané od MF SR, 

pričom sa jedná o tzv. „zákonné kritérium“, teda dlh podľa § 17 ods. 8) zákona 583/2004 Z. z. 

t. j. nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho 

fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na 

zabezpečenie predfinancovania eurofondov. Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za 

predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť úroveň 60 %. 

a) Investičný úver na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb 

v obci Dedina Mládeže“  

K 31.12.2017  výška nesplateného úveru je 13 454,57 € 

Bežný bankový úver 

K 31.12.2017  výška nesplateného úveru je 10 000,- € 

 

b) Úvery zo ŠFRB 

Stav nesplateného úveru ŠFRB k 31.12.2017 je 213 352,98 eur. 

 

c) Bezúročná pôžička na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

v obci Dedina Mládeže“ 

K 31.12.2016 je dlžná suma voči spoločnosti HI-TECH ELEKTRO s. r. o. vo výške 

20 270,49 €.  
V roku 2015 obec získala bezúročnú pôžičku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci Dedina Mládeže“, nakoľko Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR 

o poskytnutí NFP bolo oznámené obci dňa 10. decembra 2015. Zmluvu o poskytnutí NFP 

podpísal pán minister dňa 28.12.2015. Vzhľadom na vianočné sviatky vybaviť úver z banky 

na prefinancovanie projektu bolo z časového hľadiska nemožné.  
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Aby obec mohla realizovať projekt, nakoľko oprávnené náklady projektu vo výške 

244 634,45 € bolo treba uhradiť do 31.12.2015, Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

rozhodlo s víťazom verejného obstarávania na realizáciu projektu, so spoločnosťou HI-TECH 

ELEKTRO s. r. o., uzatvoriť zmluvu o spolupráci, ktorého predmetom je poskytnutie 

bezúročnej finančnej podpory vo výške 244 634,45 €. V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je 

výška dotácie pre obec Dedina Mládeže vo výške 232 402,73 €.   

Dňa 01.08.2016 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. 843/2015-2050-1200, v zmysle ktorého bola výška dotácie pre obec znížená na 

sumu 212 132,24 € t.j. o 20 270,49 €.  

V účtovnej závierke obce na účte 379 je vykázaná suma vo výške 20 270,49 € na základe 

zmluvy o spolupráci zo dňa 30.12.2015.  

Uznesením Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže č. 139/2017 bod B/1 bolo schválené 

uzatvorenie Dohody o splátkach dlhu vo výške 20 270,49 eur  na 48 mesiacov počnúc dňom 

1.1.2018.   

 

Obec Dedina Mládeže k 31.12.2017 eviduje záväzky vo výške 277 272,17 € nasledovne:  

- B.I. rezervy vo výške 540,- € (na audit účtovnej závierky). 

- B.III. dlhodobé záväzky vo výške 217 662,21 € 

Z toho: ostatné dlhodobé záväzky vo výške 213 352,98 € (ŠFRB)   

dlhodobé prijaté preddavky vo výške 3 793,44 € (finančná zábezpeka 

nájomné byty) 

záväzky zo sociálneho fondu vo výške  515,79 €.  

- B.IV. Krátkodobé záväzky vo výške 35 615,39 € 

Z toho: dodávatelia vo výške  6 815,32 € 

 Iné záväzky vo výške 20 270,49 € 

 Zamestnanci vo výške 4 741,85 € 

 Zúčtovanie s org. sociálneho a zdrav. poist. vo výške 2 963,66 € 

 Ostatné priame dane vo výške 824,07 € 

- B.V. Bankové úvery a výpomoci vo výške 23 454,57 €. 
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 10. Návrhy uznesení: 

 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže  

 

A. Berie na vedomie 

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečného účtu obce Dedina Mládeže  

za rok 2017 

 

B. Schvaľuje 

 

1. Záverečný účet obce Dedina Mládeže za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez   

výhrad. 

 

2. Vykrytie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške -1 665,81 € zisteného 

v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  cez finančné operácie v roku 2017. 

 

Vypracovala: Ing. Zora Kočišová 

 

V Dedine Mládeže, dňa 5. júna 2018 

 

 

                                                              

                   JUDr. Ing. GABRIELA  GÖNCZÖLOVÁ 

                                                                                                       starostka obce 

 


