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1 Identifikačné údaje obce  

 

Názov: Obec Dedina Mládeže  

Sídlo: Námestie 4. apríla 8, 946 03 Dedina Mládeže  

IČO: 00 306 428  

Štatutárny orgán obce: starostka  

Telefón: 035/7779 131  

Mail: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk  

gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk  

Webová stránka: www.obecdedinamladeze.sk/ 

 

2 Základná charakteristika obce Dedina Mládeže 

 

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.  

Po 2. svetovej vojne dochádzalo k obnove a zveľaďovaniu všetkých miest a obcí v celom 

bývalom Československu, ale iba obec Dedina Mládeže bola založená ako úplne nová  

4. apríla 1949, bez akýchkoľvek predchádzajúcich dejín. 

Obec Dedina Mládeže bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 

to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990. 

 

2.1 Geografické údaje  

 

Obec Dedina Mládeže s cca. 450 obyvateľmi, ktorá je vzdialená 5 km na sever od 

Kolárova, leží v Podunajskej nížine na nízkom poriečnom vale Váhu. Stred obce leží v 

nadmorskej výške 109 m. Súčasťou obce je od 1. 1. 1954 osada Malý Ostrov. Dedina svojou 

peknou, zachovalou prírodou ponúka turistom ubytovanie v príjemnom prostredí v rodinných 

domoch s možnosťou pestovania vodných športov na Váhu. Relatívnou blízkosťou mesta a 

dobrým autobusovým spojením sa môže stať v budúcnosti oblasťou krátkodobej rekreácie a 

turistiky. 

Stred obce tvorí Námestie 4. apríla, ktoré z troch strán obklopujú dominantné budovy obce: 

budova bývalej MŠ a ZŠ od roku 2012 nájomné byty, kultúrny dom a bývalá administratívna 

mailto:ocu_dedinamladeze@gutanet.sk
mailto:abriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk
http://www.obecdedinamladeze.sk/
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budova v súčasnosti polyfunkčný objekt. Štvrtú stranu dopĺňa miestny park. Ulice obce sú 

rovné. Verejná zeleň a stromy dotvárajú a spríjemňujú občanom životné prostredie. Dve ulice 

sú charakteristické rovnakými rodinnými domami, vybudovanými v rokoch 1950-51, viaceré z 

nich sú už dnes rekonštruované. Obec má vybudované kompletné inžinierske siete. 

Odlesnený chotár tvorí močaristá naplavená rovina so sústavou odvodňovacích kanálov. Má 

lužné a nivné, príp. močiarne pôdy. Prírodu charakterizuje územie alúvia Váhu so súvislým 

porastom včleneným do lesného fondu. Miestami sa úzke pásy striedajú so širšími plochami 

lesa, ktorý reprezentuje skupiny lesných typov dubových a brestových jasenín. Porasty 

prevažne stredného veku tvoria topole a vŕby. V hustom podraste prevládajú ostružiny, bodliak, 

pŕhľava a ruža. Územie esteticky dopĺňa tok rieky Váh. Na hrádzu Váhu nadväzujú lesné 

porasty. Aj na poľnohospodárskych plochách sa miestami zachovali ostrovčeky zelene 

močiarneho typu. Sú hojne porastené trsťou a pálkami, na brehoch sa pnejú hlavové vŕby. Tieto 

miesta sú výbornými hniezdiskami vodného vtáctva. Žijú tu kačice, sluky, močiarnice, 

bučiačiky, trsteniariky a pod.. 

Severnú časť chotára obce od Malého Ostrova tvorí Veľký les (Nagy erdő) s listnatými a 

ihličnatými stromami. Hustý les bol vysadený asi pred sto rokmi a tiahne sa až k chotáru obce 

Zemné. Charakteristickú tvárnosť územia spôsobila erozívna činnosť Váhu a sčasti Malého 

Dunaja. Kde bola výraznejšia, vznikli bezodné močiare a kde usadenín bolo viac, tam vznikli 

ostrovčeky suchších miest, vhodné na usadenie sa človeka. Na týchto lúkach (réty) bola 

hojnosť divej zveriny, vodného vtáctva a rýb. Pretože toto územie bolo nebezpečné a na pobyt 

nepohodlné, samozrejme, že sa mu človek vyhýbal. Záhrady sa rozprestierali pri brehoch Váhu, 

vo vnútrozemí sa nachádzali „réty“ , vrbiny, pasienky a fliačiky ornej pôdy. Nachádzali sa tu aj 

zvyšky mŕtvych ramien (Csádés ér) a trstiny. Plochy využitej pôdy v podstate vzrástli až po 

regulácii vnútorných vôd v roku 1874. 
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2.2 Demografické údaje  

 
Vo väčšinou prízemných a jednopodlažných rodinných domoch žijú obyvatelia slovenskej a 

maďarskej národnosti. V obci žijú občania s rôznym vierovyznaním. Kostol tu nie je. V roku 2012 

z dotácie Nadácie Orange bola vybudovaná lurdská jaskyňa. Veriaci dochádzajú na bohoslužby do 

Kolárova. Domy sú prevažne v súkromnom vlastníctve, vybavené vodovodom, kanalizáciou 

a plynovodom. Cesty sú pokryté asfaltovým kobercom, chodníky vybetónované. Uprostred obce je 

udržiavaný park a námestie pomenované podľa dátumu založenia obce. Časť obyvateľov nachádza 

uplatnenie v miestnom poľnohospodárskom podniku, časť z nich podniká, alebo je v zamestnaneckom 

pomere v miestnych inštitúciách. Za prácou do obce - predovšetkým do poľnohospodárskeho podniku 

Agroreal Dedina Mládeže, a.s. a Centra pre deti a rodiny v Dedine Mládeže (detský domov) - 

prichádzajú však aj obyvatelia z okolitých obcí a miest. 
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2.3 Symboly obce 

 

Erb obce Dedina Mládeže 

 

 
 

2.4 História obce  

 

    Po 2. svetovej vojne dochádzalo k obnove a zveľaďovaniu všetkých miest a obcí v celom 

bývalom Československu, ale iba obec Dedina Mládeže bola založená ako úplne nová  

4. 4.1949, bez akýchkoľvek predchádzajúcich dejín. V celom povojnovom období až do 

dnešných dní je jedinou takouto a teda aj najmladšou samostatnou obcou na Slovensku. Obec 

bola vybudovaná v období povojnového budovateľského nadšenia mládeže kultiváciou 

pustatiny Dögös pri Kolárove, ku ktorému spočiatku administratívne aj patrila.  

Obec sa budovala a rozvíjala súčasne s miestnym JRD – v súčasnosti AGROREAL Dedina 

Mládeže, a.s..  

V mysliach viacerých brigádnikov na Trati mládeže skrsla 

myšlienka postaviť na juhu Slovenska taký poľnohospodársky 

dvor, ktorý by nielenže slúžil mnohým za vzor aj zo strany 

organizácie práce, ale aj pri výchove mladých 

poľnohospodárskych odborníkov. Po obhliadke viacerých 

miest, zväčša dvorov so starými budovami, sa mladá roľnícka 

mládež rozhodla pre pasienok Dögös severne od Kolárova, kde dosiaľ panoval prírode zväčša 

bodliak. Zväzáci vyberali takú lokalitu, kde by postavili všetko od základu nové. Dňa 4. apríla 

1949 sem prišlo prvých devätnásť zväzákov. Ich prvým príbytkom bol pastiersky domček. Táto 

skupina mladých si vykasala rukávy a pustila sa do práce. Zanedlho boli postavené kuríny, dve 

ošipárne a štyri švédske baraky. Čoskoro bolo osiatych prvých 72 ha pôdy. Začali chovať 

hovädzí dobytok, ovce, kone, kurčatá, kačice a husi. Na pomoc prichádzali ďalší brigádnici, 

ktorí meliorovali pôdu kopaním odvodňovacích kanálov. Práca to bola veľmi ťažká a 
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podmienky ubytovania spočiatku nevyhovujúce. Neskôr sa podmienky zlepšili presťahovaním 

brigádnikov do kurínov a potom do brigádnických barakov.  

Mladí nadväzovali priateľstvá, vznikali prvé lásky a prvé manželstvá. Vo voľnom čase sa veľa 

zabávali, zanedlho si tu založili hudobný súbor. Koncom augusta 1949 zo Slovenského 

plánovacieho úradu prišlo povolenie na stavbu plánovaných budov a celej obce. Dňa 16. 

novembra 1949 v novopostavenej hydinárni bola ustanovujúca 

schôdza  tunajšieho JRD.  

V marci bola skončená stavba dvoch brigádnických barakov, 

jedálne a klubovne a mohli prísť ďalší brigádnici - zväzáci. Do 

konca roka 1950 sa ukončila výstavba dvora JRD. Bola 

postavená najväčšia maštaľ na Slovensku, kravín pre ustajnenie 

440 kráv, ktorej projekt vypracovali študenti Slovenskej 

vysokej školy technickej pod vedením prof. Pavla Kedru. Dňa 10. júla 1950 bola dobudovaná 

artézska studňa, čím obec získala kvalitnú pitnú vodu. Rozbehla sa aj výstavba obce. Do konca 

roka 1950 tu bolo obývaných 25 domov a v roku 1951 vyrástli dve prvé ulice Dediny Mládeže 

- Makarenkova a Mičurinova so 49 domami.  

V roku 1950 v Dedine Mládeže vzniklo centrum výchovy traktoristov, ktoré bolo medzi 

mládežou mimoriadne obľúbené. Toto stredisko skončilo svoju činnosť v roku 1951. Dňa 4. 

októbra 1951 bola obec elektrifikovaná (Malý Ostrov bol elektrifikovaný až v roku 1962). 

Pribudla tiež dielňa a hydináreň. Družstevníci postupne rozvíjali živočíšnu a rastlinnú výrobu, 

založili ovocné sady a zanedlho dosiahli vynikajúce výsledky. Zaujímavým a výnosným sa v 

roku 1950 javilo pestovanie ryže miestnymi družstevníkmi. Prakticky pomohli Slováci, ktorí sa 

sem presídlili z Maďarska. Brigádu pestovateľov ryže viedol Ján Mrška. V roku 1952 bolo 

pestovanie ryže na Slovensku zrušené. V roku 1952 bola ukončená stavba budovy MNV a 

zahájená stavba dvoch budov poľnohospodárskeho učilišťa, základnej školy a kultúrneho 

domu.  

Cesty v obci a jej chotári projektoval Ing. Michajlov z KNV Nitra. Obec sa aj v nasledujúcom 

roku úspešne rozvíjala, JRD dosahovalo dobré hospodárske výsledky. V roku 1953 dostalo od 

Povereníctva pôdohospodárstva putovnú zástavu ako najlepšie JRD na Slovensku. O dva roky 

neskôr, 30. apríla 1955 bolo JRD vyznamenané Radom práce. V roku 1954 bol v obci zriadený 

poštový úrad.  

Päť rokov od zrodu myšlienky vybudovať Dedinu Mládeže sa 1. 1. 1954 stáva obec 

samostatnou. Nedeliteľnou súčasťou obce sa stala miestna časť Malý Ostrov.  
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Čoskoro bolo treba myslieť aj na výchovu detí. Provizórna národná škola s prvými 12 školákmi 

bola pôvodne umiestnená od 1. septembra 1950 v rodinnom dome, neskôr v budove MNV a 

potom v brigádnickej ubytovni. V roku 1955 bola verejnosti odovzdaná nová budova národnej 

školy. Je to prízemná budova s pôdorysom v tvare U s bočnými štítovými priečeliami a 

stredným vstupným pilierovým portikusom. Vyučovanie v slovenskej škole bolo zrušené v 

roku 1970 pre malý počet detí. Potom deti navštevovali školu v Kolárove. V budove národnej 

školy získala priestory aj materská škola a obecné detské jasle, ktoré boli v prevádzke v rokoch 

1951 - 1972.  

Administratívna budova STS bola dostavaná v roku 1953. Pôsobila v nej Poľnohospodárska 

učňovská škola do roku 1965. V šesťdesiatych rokoch bola v obci zubná ambulancia, v ktorej 

pôsobili manželia Kilianovci. Do obce pravidelne dochádzali niektorí odborní lekári.  

Rozvoj obce pokračoval a v rokoch 1955 - 1957 bolo postavených dvanásť štátnych bytov. 

Nový obchod a hostinec bol postavený v rokoch 1956 - 1958. V roku 1958 v obci vyrástla nová 

vodáreň a čistička odpadových vôd.  

Významným činom bola výstavba kultúrneho domu, ktorý je ozdobou námestia obce. Je to 

prízemná budova s pôdorysom tvaru T a poschodovou, mierne vystupujúcou strednou časťou, 

zakončenou vykrajovaným štítom. V budove je umiestnená knižnica, klubové miestnosti, veľká 

javisková sála, bábková scéna a izba revolučných tradícií. V kultúrnom dome sa oslavovali 

dožinky, jedna z najvýznamnejších a najveselších udalostí obce, ktorá nahradzovala dedinské 

hody. Prudký rozvoj obce dokazuje aj fakt, že kým v roku 1949 tu žilo len 60 obyvateľov, tak 

do roku 1958 sa ich počet zvýšil na 800.  

Neďaleko starej školy bol v roku 1959 založený obecný cintorín, kde bol postavený dom 

smútku. V roku 1962 bola svojpomocne vybudovaná požiarna zbrojnica a autobusové čakárne.  

Tunajšie JRD permanentne dosahovalo výborné výsledky v živočíšnej a rastlinnej výrobe. Pri 

príležitosti 15. výročia založenia obce 11. 9. 1964 bola vo vestibule kultúrneho domu odhalená 

pamätná tabuľa a 13. 9. slávnostný príhovor predniesol Alexander Dubček.  

V roku 1965 postihla okresy Komárno a Dunajská Streda katastrofálna povodeň. Dedina 

Mládeže priamo ohrozená nebola, ale obyvateľom ohrozených obcí a miest dedinčania pomohli 

okamžite a nezištne. Spolu tu získalo dočasné prístrešie 1400 postihnutých povodňou. Život sa 

normalizoval až 10. septembra 1965.  

V roku 1966 v bývalej budove POU bol zriadený Detský domov. Prvé deti boli sem prijaté 16. 

decembra 1966. Bol založený obecný park a oplotené futbalové ihrisko. Do roku 1969 boli 

komplexne upravené, spevnené a vyasfaltované všetky cesty obce. Od roku 1969 sa 

uskutočnilo 9 ročníkov mládežníckych stretnutí a dní dedín a poľnohospodárskej mládeže. V 
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roku 1973 spôsobila poľnohospodárom značné škody slintačka. V roku 1973 dostalo tunajšie 

JRD veľkoplošný systém závlah na 840 ha v rámci sústavy Šaľa – Kolárovo. V tomto roku bola 

v obci postavená kolkáreň. Dňa 1. 1. 1976 sa dedinské družstvo zlúčilo s JRD Kolárovo, kde 

potom sídlilo predsedníctvo družstva. V tomto čase bola obec zaradená medzi tzv. zánikové 

obce a po niekoľko rokov platil v obci zákaz stavby bytov. Počet obyvateľov následne klesol, 

mladí sa sťahovali do miest, kde boli k dispozícii byty a aj pracovné príležitosti.  

Rozvoj obce sa však nezastavil. Dňa 4. apríla 1979 pri príležitosti 30. výročia založenia dediny 

bola v kultúrnom dome otvorená expozícia izby revolučných tradícií Dediny Mládeže. V roku 

1984 postavilo Povodie Váhu, závod Šaľa pri hrádzi dom strážcu hrádze. V rokoch 1988 - 1990 

bol v miestnom cintoríne postavený nový dom smútku. Koncom osemdesiatych rokov bol 

zákaz stavby bytov zrušený. Vzápätí boli vytvorené podmienky na individuálnu výstavbu. 

Čoskoro vyrástla Nová ulica so siedmymi rodinnými domami. Dňa 1. septembra 1995 bolo v 

obci obnovené školské vyučovanie v slovenskom jazyku. Deti do maďarskej základnej školy 

naďalej dochádzajú do Kolárova.  

 

2.5 Významné osobnosti obce 

 

Ing. Štefan Zaťko (1916-1997), rodák z Pitvarošu (MR), bol otcom myšlienky založenia 

Dediny Mládeže, jej realizátorom a prvým predsedom miestneho Jednotného roľníckeho 

družstva. 

Ing. Ľudovít Turoň (1927 - 1971) rodák z Oravskej Lesnej, bol predsedom JRD v rokoch 

1956 až 1958 a po ukončení diaľkového štúdia na VŠP Nitra znovu v rokoch 1962 až 1971. 

Jozef Turčina (1924 - 1993), rodák zo Žaškova na Orave, bol jedným zo zakladateľov, v 

rokoch 1954 - 56 bol predsedom družstva, v rokoch od 1957 až do odchodu do dôchodku v 

roku 1985 bol predsedom Miestneho národného výboru. 

Gabriel Bazsó (1926 – 2014) predseda miestneho národného výboru od roku 1959 do 1963.  

  

 

2.6 Výchova a vzdelávanie  

 

V súčasnosti obec neprevádzkuje predškolské ani školské zariadenie. Plánuje sa zriadenie 

materskej škôlky. 
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2.7 Kultúra 

 
V kultúrnom dome žije spoločenský život mladšia i staršia generácia. Mládež sa schádza na 

rôznych kultúrnych a spoločenských akciách ako napríklad Deň detí, Deň obce, Vyrezávanie tekvíc, 

Mikulášske oslavy a iné. V klube dôchodcov sa schádzajú predstavitelia staršej generácie. Miestna 

knižnica s cca 7000 zväzkami má registrovaných 15 aktívnych čitateľov. Priestory veľkej sály a malej 

sály kultúrneho domu sú prenajímané na rôzne podujatia spoločenského, podnikateľského alebo 

rodinného charakteru.  

2.8 Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

 

Zástupca starostu obce : Tibor Fülöp 

 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Obecné zastupiteľstvo:  Mahuliena Skalnická 

      Ing. Ottó Varga 

      Marián Plavec 

      Marcel Tuška   

 

 

Obecný úrad (ďalej len „OcÚ“) je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva 

a starostu obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné činnosti obecného zastupiteľstva a 

starostu obce, najmä písomnú agendu. Je podateľňou a výpravňou obecných písomností, 

zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva, 

vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej samosprávy aj správnych konaní, 

vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy. Pracovníci OcÚ obce zabezpečujú 

účtovné a finančné operácie s majetkom obce, finančnými prostriedkami v bankách, 

inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich ochranu, vydávajú správne povolenia na 

verejné kultúrne a športové podujatia. Administrujú správne poplatky a tiež uskutočňujú 

informácie v miestnom rozhlase. Ďalej vykonávajú poštové a telekomunikačné služby, správu 

administratívnych úkonov a ich zhotovovanie, povoľovanie predajného času prevádzok v obci, 

výherných prístrojov, zvláštneho užívania verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, 

organizačné záležitosti, výkon rozhodnutí orgánov obecnej samosprávy a informačné činnosti. 

Vykonávajú aj všetky činnosti spojené s daňou z nehnuteľností a miestnymi poplatkami na 

území obce, administratívnu správu cintorína, informačné služby v uvedenom rozsahu a 

prehľady o vlastníctve prípadne užívaní nehnuteľného majetku oprávneným žiadateľom o 

informácie, ktoré však nie sú podkladom pre právne úkony. 
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3 Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie 

 

    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 § 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   2020. Obec na rok  2020 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 bol zostavený ako vyrovnaný 

v nasledovnom členení:  

 

Príjmy v EUR Výdavky v EUR

Bežný rozpočet 307 951,46 281 834,84

Kapitálový rozpočet 0,00 57 848,17

Finančné operácie 48 803,65 17 072,10

Spolu 356 755,11 356 755,11
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom na 9. zasadnutí dňa 13. decembra 2019 

uznesením č. 72/2019bod B/2.  

Rozpočet obce bol zmenený počas rozpočtového roka štyrikrát.   

1. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2020/1 – Príjmové položky a rozpočtové 

opatrenie č.2020/2 – Výdavkové položky dňa 26. júna 2020 Uznesením obecného 

zastupiteľstva Dedina Mládeže č.92/2020.  

2. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2020/3 – Príjmové položky a rozpočtové 

opatrenie č.2020/4 – Výdavkové položky dňa 18. septembra 2020 Uznesením Obecného 

zastupiteľstva Dedina Mládeže č.103/2020 bod B/1.  

3 a 4. zmena schválená rozpočtovými opatreniami č. 2020/5,7 – Príjmové položky a rozpočtové 

opatrenie č.2020/6,8 – Výdavkové položky dňa 14. decembra 2020 Uznesením Obecného 

zastupiteľstva Dedina Mládeže č.108/2020 bod B/1. 

 

ROZPOČET OBCE DEDINA MLÁDEŽE k 31.12.2020 v eurách 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 306 707 356 755,11 

z toho :   

Bežné príjmy 268 707 307 951,46 

Kapitálové príjmy 38 000 0 

Finančné príjmy 0 48 803,65 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom 306 707 356 755,11 

z toho :   

Bežné výdavky 237 298,28 281 834,84 

Kapitálové výdavky 53 446,62 57 848,17 

Finančné výdavky 15 962,10 17 072,10 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 0 0 

Rozpočet  obce celkom 306 707 356 755,11 
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3.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2020   

 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

356 755,11     343 183,92     96,20     

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 356 755,11 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

343 183,92 eur, čo predstavuje 96,20 % plnenie.  

 

Bežné príjmy   

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

 307 951,46 294 380,27 95,59    

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 307 951,46 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

294 380,27 eur, čo predstavuje 95,59 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy (100): 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111) 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

 101 457,72 101 457,72 100 

 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  101 457,72 eur z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 101 457,72 eur. Rozpočet bol upravený 

podľa skutočnosti. Výnos dane v roku 2020 bol o 1 239,34 eur menej, než v roku 2019.  

 

Daň z nehnuteľností (121) 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

39 000,-  33 622,43  86,21  

 

Z rozpočtovaných 39 000,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 33 622,43 eur, čo je 

86,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 28 265,17 eur, dane zo stavieb boli vo 

výške  5 357,26 eur. 

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností spolu vo výške 936,71 eur.   

 

Dane za špecifické služby (133) 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

11 565,- 11 421,06 98,76 

 

Z rozpočtovaných 11 565,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 11 421,06 €, čo je 

98,76 % plnenie. Príjmy dane za psa  boli vo výške 695,- €, dane za užívanie verejného 

priestranstva boli vo výške 100,- € a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

boli vo výške 10 626,06 €. 

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 160,-eur, na dani za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020 a predchádzajúce roky vo výške 

2 139,39 €.  

Daňoví dlžníci budú písomne vyzvaní na zaplatenie nedoplatkov.      
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b) nedaňové príjmy (200):  

  

Príjmy z vlastníctva (212) 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

96 965,- 96 101,45 99,11 

 

Z rozpočtovaných 96 965,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 96 101,45 €, čo je 

99,11 % plnenie. Ide o príjem z  prenajatých pozemkov vo výške 73 650,88 € príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 19 885,57 €, príjem z prenájmu strojov, 

prístrojov a zariadení vo výške 2 565,- €. 

 

Administratívne poplatky (221) 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

 3 500,- 3 448,-  98,51  

 

Administratívne poplatky – ostatné poplatky (správne): 

Z rozpočtovaných 3 500,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 3 448,- €, čo je  

98,51 % plnenie.  

Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov. 

 

Pokuty a penále za porušenie predpisov (222) 

 

Do pokladne obce bola zaplatená pokuta vo výške 70,-€.  

 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (223) 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

 25 830,- 23 274,60  90,11  

 

Z rozpočtovaných 25 830,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 23 274,60 €, čo je 

90,11 % plnenie. Významnú čiastku tvoria poplatky a platba za predaj výrobkov, tovarov 

služieb v nájomných bytoch vo výške 7 804,85 €, poplatky a platby za prebytočný hnuteľný 

majetok vo výške 5 722,20 €.   

 

c) Granty a transfery 

 

Obec prijala v roku 2020 nasledovné granty a transfery: 

 

Tuzemské bežné granty (311) – sponzorstvo od občanov, podnikateľov vo výške 1 500,- €.   

 

Transfery v rámci verejnej správy (312) 

Prijaté transfery v rámci verejnej správy boli poskytnuté obci v roku 2020 spolu vo výške 

1 300,50 €, z environmentálneho fondu na základe žiadosti obce na odpadové hospodárstvo.  
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Tab. Prijaté transfery v roku 2020   

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Environmetálny fond 1 300,50 Na odpadové hospodárstvo 

 Celkom:  1 300,50  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Granty a transfery  

boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek 

a podmienok. 

 

Kapitálové príjmy  

Tuzemské kapitálové transfery (322): 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

0  0   0  

 

Obci Dedina Mládeže na rok 2020 neplánovala kapitálové transfery.  V roku 2019 bola obci 

poskytnutá z Úradu vlády SR na Výstavbu multifunkčného ihriska dotácia vo výške 38 000,-€. 

Z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému dotácia vo výške 6 000,-€. Tieto 

finančné prostriedky boli použité v roku 2020.  

 

Príjmové finančné operácie 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov (453)  

 

Rozpočet na rok 2020 po 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

43 205,65  43 205,65  100  

 

Obec Dedina Mládeže pôvodne neplánovala príjmy z finančných operácií na rok 2020.  

Do rozpočtu obce boli napojené cez finančné operácie dotácie poskytnuté v roku 2019 a to 

dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 38 000,-€ a dotácia na rozšírenie 

kamerového systému v skutočnej výške 5 205,65 €. Spolu vo výške 43 205,65 €.  

 

Návratná finančná výpomoc (514 002)   

 

Rozpočet na rok 2020 po 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

5 598,- 5 598,-  100  

 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 

2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 mala vláda Slovenskej 

republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc 

na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie 

vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 poskytovali bezúročné návratné finančné 

výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná 

finančná výpomoc sa poskytla na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb za rok 2020, obec Dedina Mládeže žiadala sumu vo výške 5 598,-€.  
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3.2  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  

 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

356 755,11  337 326,92  94,55  

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 356 755,11 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

suma vo výške 337 326,92 €, čo predstavuje 94,55 % plnenie upraveného rozpočtu obce.  

 

Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

 281 834,84 267 103,31  94,77  

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 281 834,84 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 267 103,31 €, čo predstavuje 94,77 % plnenie upraveného rozpočtu.  

 

Významné položky výdavkov bežného rozpočtu obce Dedina Mládeže v roku 2020:   

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (611, 612, 614):  

Z rozpočtovaných 103 677,83 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 suma vo výške 

101 213,81 €. V týchto položkách sú zahrnuté tarifné platy, funkčné platy, osobné ohodnotenie 

a odmeny všetkých zamestnancov obce.   

 

Poistné a príspevok do poisťovní (621, 623, 625): 

Z vyplatených tarifných platov, funkčných platov, osobných ohodnotení a odmien všetkých 

zamestnancov obce boli odvedené odvody do poistných fondov vo výške 35 766,26 €.    

 

Energie, voda a komunikácie (632): 

Z rozpočtovaných 28 751,61 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 27 311,82 €, čo 

predstavuje 94,99 % čerpanie. Ide o energie, vodu a komunikácie všetkých stredísk obce, t. j. 

obecný úrad, kultúrny dom, nájomné byty, cintorín, ekodvor, futbalové ihrisko.  

 

Materiál (633): 

Z rozpočtovaných 27 389,47 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 24 218,47 €, čo 

predstavuje 88,42 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na interiérové 

vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, pracovnú odev, paliva 

pre všetky strediská obce.   

 

Dopravné (634):  

Z rozpočtovaných 10 844,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9 654,62 €, čo 

predstavuje 89,03 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na palivo, mazivá, 

oleje, na servis, údržbu dopravných prostriedkov , poistné na povinné zmluvné poistenia 

dopravných prostriedkov obce. (služobné auto, traktor, kosačka) 

 

Rutinná a štandardná údržba (635):  

Z rozpočtovaných 11 581,22 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 10 082,39 €, čo 

predstavuje 87,06 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na údržbu výpočtovej 

techniky, verejného osvetlenia, nájomných bytov a miestneho rozhlasu.   
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Služby (637): 

Z rozpočtovaných 56 990,11 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 54 600,18 €, čo 

predstavuje 95,81 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na poistenie majetku 

obce, nakladanie s odpadmi, advokátske služby, služby OLH, BOZP, stravovanie, poistné, 

odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 

– dohody.  

 

Transfery v rámci verejnej správy (641): 

Z rozpočtovaných 600,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 287,75 €, čo predstavuje 

47,96 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide o výdavok z rozpočtu obce na spoločný stavebný 

úrad.   

 

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642): 

Z rozpočtovaných 1 740,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 513,41 €, čo 

predstavuje 86,98 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na úhradu členských 

príspevkov.  

 

Splácanie úrokov v tuzemsku (651): 

Z rozpočtovaných 3 830,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 454,60 €, čo 

predstavuje 64,09 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na splácanie úrokov.     

 

Kapitálové výdavky (712, 713, 717): 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

57 848,17  53 563,20  92,59  

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 57 848,17 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  53 563,20 €, čo predstavuje 92,59 % plnenie upraveného rozpočtu.  

Ide najmä o výdavky vynaložené na realizáciu projektov Kamerový systém –dobudovanie, 

Výstavba multifunkčného ihriska, nákup budovy v areáli Centra pre rodiny a deti v Dedine 

Mládeže, vybudovanie elektrickej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily.     

 

Výdavkové finančné operácie: 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

17 072,10   16 660,41   97,59 

 

Splácanie tuzemskej istiny (821):  

Z rozpočtovaných 17 072,10 € boli splácané istiny z prijatých úverov zo ŠFRB, preklenovací 

úver a dlh obce na verejné osvetlenie.   
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4 Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2020 

Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2020 

 

Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia Obce Dedina Mládeže 

 

  

Hospodárenie obce 

  

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  
  

Bežné  príjmy spolu 294 380,27 

z toho : bežné príjmy obce  294 380,27 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 267 103,31 

z toho : bežné výdavky  obce  267 103,31 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet +27 276,96 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 53 563,20 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  53 563,20 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -53 563,20 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu -26 286,24 

Vylúčenie z prebytku  -10 876,95 
Upravený prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu -37 163,19 

Príjmy z finančných operácií 48 803,65 

Výdavky z finančných operácií 16 660,41 

Rozdiel finančných operácií +32 143,24 
PRÍJMY SPOLU   294 380,27 
VÝDAVKY SPOLU 320 666,51 
Hospodárenie obce  -26 286,24 
Vylúčenie z prebytku -10 876,95 
Upravené hospodárenie obce -37 163,19 
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Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € 

Hospodárenie 

obce v € 

Bežný rozpočet 294 380,27 267 103,31 27 276,96 

Kapitálový rozpočet 0 53 563,20 -53 563,20 

Spolu   -26 286,24 

Finančné operácie 48 803,65 16 660,41 32 143,24 

Spolu BR+KR+FO   5 857,00 

Vylúčenie z prebytku (dotácia ÚP + 

SODB)  

  

10 876,95 

Celkové hospodárenie obce 
  

-5 019,95 

 

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 – 26 286,24 €. 

K takto zisteného schodku sa pripočíta výška dotácie z úradu práce a na SODB spolu vo výške 

10 876,95 €.   

Takto zistený výsledok rozpočtového hospodárenia pre účely tvorbu rezervného fondu je 

schodok vo výške -5 019,95 €.  Schodok rozpočtového hospodárenia je krytý prebytkom vo 

finančných operáciách.  

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške -5 019,95 €.  

Z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu Obce Dedina 

Mládeže za rok 2020 nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu.  

  

 

Finančné hospodárenie obce k 31.12.2020 

 

Zostatok peňažných prostriedkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2020  

 

 Názov účtu v € 

Bežný účet vo VÚB (4142) 3 574,88 

Účet v Prima banke (4002) 263,86 

Účet Prima banka – finančná zábezpeka (1004) 3 793,44 

Účet VÚB - SF  139,64 

Účet VÚB - fond opráv (2457) 1 681,93 

Účet VÚB (3055) 1 556,00 

Účet VÚB „Rezervný fond.“(7953) 1 004,10 

spolu 12 013,85 
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5 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v  €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 2 069 456,98 1 978 342,39  

A. Neobežný majetok spolu 2 009 838,60 1 952 737,59  

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 13 818,81 12 491,12  

Dlhodobý hmotný majetok 1 920 578,92 1 864 805,60  

Dlhodobý finančný majetok 75 440,87 75 440,87  

B. Obežný majetok spolu 57 315,19 23 312,89  

z toho:   

Krátkodobé pohľadávky  6 562,92 10 533,30  

Finančné účty  50 752,27 12 779,59  

C. Časové rozlíšenie  2 303,19 2 291,91  

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 069 456,98 1 978 342,39  

A. Vlastné imanie  629 605,33 619 958,68  

z toho:   

Výsledok hospodárenia z minulých rokov 629 605,33 619 958,68  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -23 720,50 -9 646,65  

B. Záväzky 309 033,12 280 681,39  

z toho:   

Rezervy  600,00 600,00  

Zúčtovanie medzi subj.VS 44 000,00 10 876,95  

Dlhodobé záväzky 201 300,99 192 812,83  

Krátkodobé záväzky 25 366,66 36 368,14  

Bankové úvery a výpomoci 37 765,47 40 023,47  

C. Časové rozlíšenie 1 130 818,53 1 077 702,32  
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6 Vývoj pohľadávok a záväzkov  
 

 

Pohľadávky obce k 31.12.2020 

 

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností spolu vo výške 936,71 eur.   

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 160,-eur, na dani za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020 a predchádzajúce roky vo výške 

2 139,39 €.  

 

 

Stav záväzkov Obce Dedina Mládeže k 31.12.2020 

 

Obec Dedina Mládeže k 31.12.2020 eviduje záväzky vo výške 280 681,39 € nasledovne:  

B.I. rezervy vo výške 600,- € (na audit účtovnej závierky). 

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS vo výške 10 876,95,- € (dotácia z úradu práce 

v zmysle Dohody č.20/14/54x/19 vo výške 8 975,43 a na SODB vo výške 1 556,- €). 

B.III. dlhodobé záväzky vo výške 192 812,83 € 

Z toho: ostatné dlhodobé záväzky vo výške 188 848,77 € (ŠFRB)   

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

             záväzky zo sociálneho fondu vo výške  170,62 €.  

B.IV. Krátkodobé záväzky vo výške 36 368,14 € 

Z toho: dodávatelia vo výške 4 466,66 € 

            Iné záväzky vo výške 17 878,09 € (dlh verejné osvetlenie a spoluúčasť  na multifunkčné 

ihrisko) 

            Zamestnanci vo výške 7 409,74 € 

            Zúčtovanie s org. sociálneho a zdrav. poist. vo výške 5 125,96 € 

            Ostatné priame dane vo výške 1 487,69 € 

Bezúročná pôžička na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

Dedina Mládeže“ 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. K 31.12.2020 je dlžná suma voči spoločnosti HI-TECH ELEKTRO s. 

r. o. vo výške 5 067,69 €.  

V roku 2020 sa Obec dohodla so spoločnosťou MARO s.r.o, že sumu vo výške 12 810,40 € 

bude splácať na základe Dodatku č.1 k Zmluve o dielo od 01.03.2021 do 01.12.2023 na 

základe vystavených faktúr.  

 

B.V. Bankové úvery a výpomoci vo výške 40 023,47 €. 
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Stav úverov obce Dedina Mládeže k 31.12.2020  

 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2019 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 

splatnosti 

 
Investičný úver Spoluúčasť obce 8 174,57 5 534,57 30.12.2022 

BU Kontokorentný 29 590,90 28 890,90 11.12.2029 

ŠFRB Výstavba bytov 9 bj. 134 960,36 129 130,26 10.11.2042 

ŠFRB Výstavba bytov 4 bj. 62 141,22 59 718,51 11.10.2040 

NFV Covid-návr.fin.výp. 0 5 598,00 31.12.2027 

 

  

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

Dedina Mládeže“  

K 31.12.2020  výška nesplateného úveru je 5 534,57 € 

Bežný bankový úver 

K 31.12.2020  výška nesplateného úveru je 28 890,90 €. 

 

b) Úvery zo ŠFRB 

Stav nesplateného úveru ŠFRB 9 bj. k 31.12.2020 je 129 130,26 € 

Stav nesplateného úveru ŠFRB 4 bj. k 31.12.2020 je 59 718,51 €. 

 

c) V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov 

v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 mala vláda 

Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej 

samosprávy. Návratná finančná výpomoc sa poskytla na základe žiadosti obce 

maximálne vo výške 5 598,-€. 

 

7 Hospodársky výsledok v eurách 

Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2020 

 

Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia Obce Dedina Mládeže 

 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € 

Hospodárenie 

obce v € 

Bežný rozpočet 294 380,27 267 103,31 27 276,96 

Kapitálový rozpočet 0 53 563,20 -53 563,20 

Spolu   -26 286,24 

Finančné operácie 48 803,65 16 660,41 32 143,24 

Spolu BR+KR+FO   5 857,00 

Vylúčenie z prebytku (dotácia ÚP + 

SODB)    10 876,95 

Celkové hospodárenie obce   -5 019,95 

 

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 – 26 286,24 €. 
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K takto zisteného schodku sa pripočíta výška dotácie z úradu práce a na SODB spolu vo výške 

10 876,95 €.   

Takto zistený výsledok rozpočtového hospodárenia pre účely tvorbu rezervného fondu je 

schodok vo výške -5 019,95 €.  Schodok rozpočtového hospodárenia je krytý prebytkom vo 

finančných operáciách.  

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške -5 019,95 €.  

Z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu Obce Dedina 

Mládeže za rok 2020 nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu.  

 

 

8 Ostatné dôležité informácie 

8.1 Poskytnuté dotácie a transfery 

 

Obec Dedina Mládeže v roku 2020 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám 

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

verejnoprospešný účel.  

Obec poskytla transfer Mestu Kolárovo vo výške 287,75 € ako vyúčtovanie výdavkov 

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

pozemných komunikácií so sídlom v Kolárove. 

8.2 Významné investičné akcie v roku 2020 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 57 848,17 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  53 563,20 €. Ide najmä o výdavky vynaložené na realizáciu projektov Kamerový 

systém –dobudovanie, Výstavba multifunkčného ihriska, nákup budovy v areáli Centra pre 

rodiny a deti v Dedine Mládeže, vybudovanie elektrickej verejne prístupnej nabíjacej stanice 

pre elektromobily.     

 

8.3 Získané dotácie a granty 

Obec prijala v roku 2020 nasledovné granty a transfery: 

 

Tuzemské bežné granty (311) – sponzorstvo od občanov, podnikateľov vo výške 1 500,- €.   

 

Transfery v rámci verejnej správy (312) 

 

Tab. Prijaté transfery v roku 2020   

 

Poskytovateľ 

 

 

 

  

Účelové určenie grantu, 

transferu 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

  

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2020 v € 

 

  

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2020 v € 

 

  

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

v € 

 

  

Ministerstvo vnútra 

SR 

REGOB - bežné 151,47 151,47 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Na register adries - bežné 22,80 22,80 0,00 

Okresný úrad Nitra Na životné prostredie- bežné 43,60 43,60 0,00 

ŠU SR SODB 1 556,00 0 1 556,00 
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Ministerstvo vnútra 

SR  

Na voľby do NR SR - bežné 719,50 719,50 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Covid testovanie - bežné 2 075,42 2 075,42 0,00 

ÚNSK Na kultúru a CR - bežné 1 071,00 1 071,00 0,00 

ÚPSVaR Nezamestnanosť- bežné  16 528,87 8 002,27 8 526,60 

Environmentálny 

fond 

Na odpadové hospodárstvo - 

bežné 
1 300,50 1 300,50 0,00 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Granty a transfery  

boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek 

a podmienok. 

 

Kapitálové príjmy  

 
Obec Dedina Mládeže na rok 2020 neplánovala kapitálové transfery.  V roku 2019 bola obci 

poskytnutá z Úradu vlády SR na Výstavbu multifunkčného ihriska dotácia vo výške 38 000,-€. 

Z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému dotácia vo výške 6 000,-€. Tieto 

finančné prostriedky boli použité v roku 2020.  

 

  

8.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

 

 

 

Vypracovala a predkladá:                              JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

                                                                                       starostka obce  

 

 

 

 

V Dedine Mládeže dňa 18. októbra 2021  

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky) 


