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Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Dedina Mládeže 

za rok 2021 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2021  

 
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 

www.obecdedinamladeze.sk .   

    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   2021. Obec na rok  2021 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:  

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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Príjmy v EUR Výdavky v EUR

Bežný rozpočet 264 602,00 238 931,61

Kapitálový rozpočet 0,00 7 870,80

Finančné operácie 0,00 17 799,59

Spolu 264 602,00 264 602,00
 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2020 uznesením č. 

115/2020  bod B/2.  

Rozpočet obce bol zmenený počas rozpočtového roka dvakrát.   

1. zmena schválená 30. apríla 2021 Uznesením obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

č.131/2021.   

2. zmena schválená dňa 19. novembra 2021 Uznesením Obecného zastupiteľstva Dedina 

Mládeže č.162/2021.   

  
 

ROZPOČET OBCE DEDINA MLÁDEŽE k 31.12.2021 v eurách 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 264602,00 339819,98 

z toho :   

Bežné príjmy 264602,00 324409,03 

Kapitálové príjmy 0 4534,00 

Finančné príjmy 0 10876,95 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom 264602,00 339819,98 

z toho :   

Bežné výdavky 238931,61 314647,59 

Kapitálové výdavky 7870,80 6872,8 

Finančné výdavky 17799,59 18299,59 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 0 0 

Rozpočet  obce celkom 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021   

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

339 819,98    330 304,35 97,20     

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 339 819,98  eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 330 304,35 eur, čo predstavuje 97,20 % plnenie.  

 

2.1. Bežné príjmy   

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

324 409,03     314 893,69     97,07     

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 324 409,03 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

314 893,69  eur, čo predstavuje 97,07 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy (100): 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111) 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 103 800,00 103 758,38 99,96 

 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  103 800,00 eur z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 103 758,38 eur. Rozpočet bol upravený 

podľa skutočnosti. Výnos dane v roku 2021 bol o 2 300,66 eur vyššej sume, než v roku 2020.  

 

Daň z nehnuteľností (121) 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

39 000,00 34 098,76  87,43  

 

Z rozpočtovaných 39 000,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 34 098,76 eur, čo 

je 87,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 27 804,89 eur, dane zo stavieb 

boli vo výške  6293,87 eur. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností spolu vo výške 1070,44 eur.   

 

Dane za špecifické služby (133) 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

12 805,00 12 641,41 98,72 

 

Z rozpočtovaných 12 805,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 12 641,41 €, čo je 

98,72 % plnenie. Príjmy dane za psa  boli vo výške 750,- €, dane za užívanie verejného 

priestranstva boli vo výške 40,- € a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

boli vo výške 11 851,41 €. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 161,60-eur, na dani za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021 a predchádzajúce roky vo výške 2  

854,01 €.  

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

  

Príjmy z vlastníctva (212) 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

98 200,- 95 913,- 97,67 

 

Z rozpočtovaných 98 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 95 913,- €, čo je 

97,67 % plnenie. Ide o príjem z  prenajatých pozemkov vo výške 72 200,88 € príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 19 840,12 €, príjem z prenájmu strojov, 

prístrojov a zariadení vo výške 3 872,- €. 

 

Administratívne poplatky (221) 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 4 880,- 4 873,30 99,86  

 

Administratívne poplatky – ostatné poplatky (správne): 

Z rozpočtovaných 4 880,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 4 873,30 €, čo je  

99,86 % 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 116,-€.  

 

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

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 29 750,- 27 712,38  93,15  

 

Z rozpočtovaných 29 750,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 27 712,38 €, čo je 

93,15 % plnenie. Významnú čiastku tvoria poplatky a platba za predaj výrobkov, tovarov 

služieb v nájomných bytoch vo výške 7 230,92 €, poplatky a platby za prebytočný hnuteľný 

majetok vo výške 12 490,00 €.   

 

c) Granty a transfery 

 

Obec prijala v roku 2021 nasledovné granty a transfery: 

 

Tuzemské bežné granty (311) – sponzorstvo od spoločnosti Green Energy Holding s.r.o.  

vo výške 5000,- €.   

 

Transfery v rámci verejnej správy (312) 

Prijaté transfery v rámci verejnej správy boli poskytnuté obci v roku 2021 spolu vo výške 

1294,17 €, z environmentálneho fondu na základe žiadosti obce na odpadové hospodárstvo.  
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Tab. Prijaté transfery v roku 2021   

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Environmentálny fond 1 294,17 Na odpadové hospodárstvo 

 Celkom:  1 294,17  

 

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. 

 

2.2  Kapitálové príjmy  

 
Tuzemské kapitálové transfery (322): 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenie 

4 343,- 4 343,00 100  

 

Obci Dedina Mládeže bola v roku 2021 poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na 

projekt „Výstavba elektrickej nabíjacej stanice v obci Dedina Mládeže“ vo výške 4 343,- eur.    

   

2.3 Príjmové finančné operácie 

 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov (453)  

 

Rozpočet na rok 2021 po 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenie 

10 876,95  10 876,95  100  

 

Obec Dedina Mládeže pôvodne neplánovala príjmy z finančných operácií na rok 2021.  

Do rozpočtu obce boli napojené cez finančné operácie dotácie poskytnuté v roku 2020 a to 

dotácia na SODB vo výške 1556,-€ a dotácia na rozšírenie kamerového systému v výške 

794,35 € a dotácia od ÚPSVaR 8526,60 €. Spolu vo výške 10 876,95 €.  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenie 

339 819,98  318 381,25  93,69  

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 339 819,98 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

suma vo výške 318 381,25 €, čo predstavuje 93,69 % plnenie upraveného rozpočtu obce.  

 

3.1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenie 

 314 647,59 294 875,55  93,72  
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 314 647,59 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 294 875,55 €, čo predstavuje 93,72 % plnenie upraveného rozpočtu.  

 

Významné položky výdavkov bežného rozpočtu obce Dedina Mládeže v roku 2021:   

 

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

Z rozpočtovaných 109 280,84 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 suma vo výške 

108 296,78 €. 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 32 056,51 €.    

 

Energie, voda a komunikácie (632): 

Z rozpočtovaných 35 908,37 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 33 409,53 €, čo 

predstavuje 93,04 % 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 34 800,47 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 29 948,88 €, čo 

predstavuje 86,06 % 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 7 292,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 787,08 €, čo 

predstavuje 65,65 % 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 6 550,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 763,27 €, čo 

predstavuje 57,45 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na údržbu 

výpočtovej techniky, verejného osvetlenia, nájomných bytov a miestneho rozhlasu.   

 

Služby (637): 

Z rozpočtovaných 74 927,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 70 740,35 €, čo 

predstavuje 94,41% 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 31.12.2021 v sume 354,37 €, čo 

predstavuje 59,06 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide o výdavok z rozpočtu obce na 

spoločný stavebný úrad.   
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Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642): 

Z rozpočtovaných 2 440,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 361,25 €, čo 

predstavuje 96,77 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na úhradu členských 

príspevkov.  

 

Splácanie úrokov v tuzemsku (651): 

Z rozpočtovaných 3 830,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 284,93 €, čo 

predstavuje 59,66 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide najmä o výdavky na splácanie úrokov.   

 

    3.2. Kapitálové výdavky (712, 713, 717): 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

6 872,80  5 870,32  85,41  

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6872,80 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume  5 870,32 €, čo predstavuje 85,41 % plnenie upraveného rozpočtu.  

Ide najmä o výdavky vynaložené na realizáciu projektov Výstavba multifunkčného ihriska. 

 

    3.3. Výdavkové finančné operácie: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

18 299,59   17 635,38  96,37 

 

Splácanie tuzemskej istiny (821):  

Z rozpočtovaných 17 635,38 € boli splácané istiny z prijatých úverov zo ŠFRB a dlh obce na 

verejné osvetlenie.    
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4. Rozbor  rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 a finančné 

usporiadanie  
 

4.1.  Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2021 

Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia Obce Dedina Mládeže 

 

  

Hospodárenie obce 

  

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  
  

Bežné  príjmy spolu 314 893,69 

z toho : bežné príjmy obce  314 893,69 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 294 875,55 

z toho : bežné výdavky  obce  294 875,55 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet +20 018,14 

Kapitálové  príjmy spolu 4 533,71 

z toho : kapitálové  príjmy obce  4 533,71 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 5 870,32 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  5 870,32 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -1 336,61 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu +18 681,53 

Vylúčenie z prebytku  -1 896,00 
Upravený prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu +16 785,53 

Príjmy z finančných operácií 10 876,95 

Výdavky z finančných operácií 17 635,38 

Rozdiel finančných operácií -6 758,43 
PRÍJMY SPOLU   319 427,40 
VÝDAVKY SPOLU 300 745,87 
Hospodárenie obce  +10 027,10 
Vylúčenie z prebytku 0 
Upravené hospodárenie obce +10 027,10 
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Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € 

Hospodárenie 

obce v € 

Bežný rozpočet 314 893,69 294 875,55 +20 018,14 

Kapitálový rozpočet 4 533,71 5 870,32 -1 336,61 

Spolu   +18 681,53 

Finančné operácie 10 876,95 17 635,38 -6 758,43 

Spolu BR+KR+FO   +11 923,10 

Vylúčenie z prebytku (nevyčerp. 

prostriedky fondu údržby)    -1 896,00 

Celkové hospodárenie obce   +10 027,10 

 

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

583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu obce (bežného a kapitálového)  vo výške +18 681,53 €.  

Výsledok hospodárenia finančných operácií je schodok vo výške -6 758,43 eur a je krytý 

prebytkom bežného rozpočtu. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov vylučujú: nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, 

údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 1 896,00 eur.  

Takto zistený celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce Dedina Mládeže pre účely 

tvorbu rezervného fondu je prebytok vo výške + 10 027,10 eur.   

O použití tohto prebytku rozhoduje v zmysle ustanovenia § 16 ods. 8 zákona č.583/2004 Z. z. 

obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.  

  

4.2. Finančné hospodárenie obce k 31.12.2021 

 

Zostatok peňažných prostriedkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2021  

 

 Názov účtu v € 

Bežný účet vo VÚB (4142) 1 813,44 

Účet v Prima banke (4002) 2 694,11 

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

Účet VÚB - SF  25,98 

Účet VÚB - fond opráv (2457) 3 577,93 

Účet VÚB (3055) 0 

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

spolu 12 909,00 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v  €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Majetok spolu 1 978 342,39  1 856 955,82 

A. Neobežný majetok spolu 1 952 737,59  1 829 076,88  

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 12 491,12  11 483,12  

Dlhodobý hmotný majetok 1 864 805,60  1 742 152,89  

Dlhodobý finančný majetok 75 440,87  75 440,87  

B. Obežný majetok spolu 23 312,89  25 439,23  

z toho:   

Krátkodobé pohľadávky  10 533,30  12 006,33  

Finančné účty  12 779,59  13 432,9  

C. Časové rozlíšenie  2 291,91  2 439,71  

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 978 342,39  1 856 955,82  

A. Vlastné imanie  619 958,68  626 1095,70  

z toho:   

Výsledok hospodárenia z minulých rokov 619 958,68  626 195,70 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -9 646,65  +6 237,02  

B. Záväzky 280 681,39  243 921,42  

z toho:   

Rezervy  600,00  600,00  

Zúčtovanie medzi subj.VS 10 876,95  0  

Dlhodobé záväzky 192 812,83  184 402,55  

Krátkodobé záväzky 36 368,14  23 126,3  

Bankové úvery a výpomoci 40 023,47  35 792,57  

C. Časové rozlíšenie 1 077 702,32  986 838,70  
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6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 
Vzhľadom na obmedzené vlastné zdroje používa obec na svoj rozvoj častokrát návratné 

zdroje financovania. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú 

to prijaté úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, zmenky a komunálne obligácie vydané 

obcou. V prípade obcí sú prijímané predovšetkým vo forme bankových úverov a investičných 

dodávateľských úverov. Návratné zdroje financovania je možné použiť len na kapitálové 

výdavky. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu  

v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za 

podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. 

Celkovú sumu dlhu obce predstavuje súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín 

návratných zdrojov financovania, z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských 

záväzkov obce.  

Výnimky, ktoré sa pre potreby sledovania 60%-ho kritéria z celkovej sumy dlhu obce 

odpočítavajú: 

 záväzky z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 

 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo 

výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 

nájomné byty 

 záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu 

 záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia 

 záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 

predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 

únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca 

a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej 

medzi obcou a orgánom podľa 

osobitného predpisu, to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s 

osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku. 

V zmysle usmernenia Finančného riaditeľstva SR sa do celkovej sumy dlhu obce 

započítavajú záväzky z investičných dodávateľských úverov, ale nie dodávateľské úvery. 

Investičný dodávateľský úver je dlhodobý, financuje obstaranie dlhodobého majetku, existuje 

istina a je dohodnuté úročenie. Ak nie sú splnené obidve podmienky (istina a úročenie), 

nevstupuje tento záväzok do celkovej sumy dlhu. 

 

Výpočet limitu dlhu: 

Celková suma dlhu / skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka x 100 = 

max. 60%. 

 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa odseku 6. Ak celková 

suma dlhu obce dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka, obec je povinná prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je 

zníženie celkovej sumy dlhu obce.  
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Aj napriek zákonom stanovenému limitu celkovej sumy dlhu obce na úrovni maximálne 60% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka je obec povinná pri dlhu nad 50% 

prijímať opatrenia s cieľom znížiť celkovú sumu dlhu obce. Tieto opatrenia sú 

definované v § 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania, ods. 10, 11, 13 

zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nasledovne: 

 10) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50% a nedosiahne 58%, starosta 

obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť 

zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom 

opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce   

do 15 dní odo dňa jej predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie 

obecnému zastupiteľstvu  je povinný starosta obce  túto skutočnosť písomne oznámiť 

ministerstvu financií. 

 (11) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 58% a nedosiahne 60%, okrem 

realizácie postupov podľa odseku 10, obec  je povinná do konca rozpočtového roka vykonať 

také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový 

rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), pričom schodok 

rozpočtu obce  môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného 

predpisu (napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) 

nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce môže vzniknúť rovnako z dôvodu 

použitia prostriedkov peňažných fondov obce.  

 (12) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 60% a viac, okrem realizácie 

postupov podľa odsekov 10 a 11, obec je povinná uplatňovať postupy podľa osobitného 

predpisu (čl. 6 ústavného zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení 

neskorších predpisov). Pokuta za prekročenie dlhu (čl. 6 ústavného zákona č.493/2011Z. z. o 

rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov) sa ukladá z podielu celkovej sumy 

dlhu obce  podľa odsekov 7 a 8 sa nezapočítavajú záväzky z prijatia návratných zdrojov 

financovania podľa §19 ods. 25 (záväzky prijímané v čase nútenej správy po 

predchádzajúcom písomnom súhlase núteného správu na splácanie záväzkov)a záväzky obce 

v nútenej správe. Ak sa medziročne podiel dlhu obce na skutočných bežných príjmoch 

predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, pokuta za prekročenie dlhu (čl. 6 ústavného 

zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov) sa uloží vo 

výške 5% z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu sa neukladá, ak 

nepresiahne 40 eur.  

 (13) Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje na obdobie 24 

mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (čl. 5 

ods. 11 a 12 a čl. 12 ods. 10 a 11 ústavného zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti v znení neskorších predpisov). 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav 

a vývoj dlhu obce. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (t. j. ak 

celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka) je hlavný kontrolór  povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. 
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Stav dlhu Obce Dedina Mládeže k 31.12.2021 

 

Prehľad o stave záväzkov obce Dedina Mládeže 

 

P.č. Text 

zostatok  

k 31.12.2019 

v Eur 

zostatok  

k 31.12.2020 

v Eur 

zostatok  

k 31.12.2021 

v Eur 

1. 

záväzky po lehote 

splatnosti 0,00 0,00 0,00 

2. Úvery zo ŠFRB 197 101,58 188 848,77  180 511,89 

3.  bankové úvery a výpomoci 37 765,47 40 023,47  35 792,57  

  spolu 264 433,12 269 204,44  243 321,42  
Zdroj: výkazy FIN 6-04  

 

Skutočné bežné príjmy Obce Dedina Mládeže k 31.12.2020 ...............  294 380,27 Eur 

  

Suma dlhu obce Dedina Mládeže pre potreby sledovania 60%-ho kritéria 
 

Celková suma dlhu obce 

k 

31.12.2019 

v eur 

k 

31.12.2020 

v eur 

k 

31.12.2021 

v eur 

Zostatok istiny z bankových úverov 

(bez ŠFRB) 67 331,54 80 355,67  62 809,53  
Zdroj: výkazy FIN 6-04 

 

Zákonná podmienka v zmysle ustanovenia § 17 ods. 12 zákona č.583/2004 Z. z.  

 

Bežné príjmy   Podmienka § 17 ods.6 písm. a) 

Suma dlhu/bežné 

príjmy*100 

k 31.12.2020: 294 380,27 eur 60%= 176 628,16 eur K 31.12.2021     21,34 % 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže na plnenie svojich úloh 

prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. k 31.12.2021 je 

splnená.  
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Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) Suma dlhu obce Dedina Mládeže pre potreby 

sledovania 25%-ho kritéria k 31.12.2021 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:  294 380,27 

- skutočné bežné príjmy obce   

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 294 380,27 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- tuz.bežné gr a tr. a zahr.bežné gr. v EKRK 311+312 30 761,03 

  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 263 619,24 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020  

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- kateg. 650 2 284,93 

- výdavkové fin.operácie kateg. 820 17 635,38 

  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 19 920,31 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

19 920,31 263 619,24 7,56 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. k 31.12.2021 je 

splnená.  

 

Stav záväzkov Obce Dedina Mládeže k 31.12.2021  

 

Stav úverov obce Dedina Mládeže k 31.12.2021  

 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Zostatok úveru 

(istiny) k 

31.12.2020 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

 
Investičný úver Spoluúčasť obce 5 534,57 2 894,57 30.12.2022 

BU Kontokorentný 28 890,90 27 300,00 11.12.2029 

ŠFRB Výstavba bytov 9 bj. 129 130,26 123 240,76 10.11.2042 

ŠFRB Výstavba bytov 4 bj. 59 718,51 57 271,13 11.10.2040 

NFV Covid-nenávr.fin.výp. 5 598,00 5 598,00 31.12.2027 

 

  

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

v obci Dedina Mládeže“  

K 31.12.2021  výška nesplateného úveru je 2 894,57 € 

Bežný bankový úver 

K 31.12.2021  výška nesplateného úveru je 27 300,00 €. 

 

b) Úvery zo ŠFRB 

Stav nesplateného úveru ŠFRB 9 bj. k 31.12.2021 je 123 240,76 € 

Stav nesplateného úveru ŠFRB 4 bj. k 31.12.2021 je 57 271,13 €. 

 

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

v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 mala 
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vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom 

územnej samosprávy. Návratná finančná výpomoc sa poskytla na základe žiadosti 

obce maximálne vo výške 5 598,-€. 

 

 

Obec Dedina Mládeže k 31.12.2021 eviduje záväzky vo výške 243 921,42 € nasledovne:  

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

- B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS vo výške 0,- €  

- B.III. dlhodobé záväzky vo výške 184 402,55 € 

Z toho: ostatné dlhodobé záväzky vo výške 180 511,89 € (ŠFRB)   

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

nájomné byty) 

záväzky zo sociálneho fondu vo výške  97,22 €.  

 

- B.IV. Krátkodobé záväzky vo výške 23 126,30 € 

Z toho: dodávatelia vo výške 832,21 € 

 Iné záväzky vo výške 9 042,69 € (dlh verejné osvetlenie a spoluúčasť   

    na multifunkčné ihrisko) 

 Zamestnanci vo výške 7 411,16 € 

 Zúčtovanie s org. sociálneho a zdrav. poist. vo výške 4 751,31 € 

 Ostatné priame dane vo výške 1 088,93 € 

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 31.12.2021 je dlžná suma voči 

spoločnosti HI-TECH ELEKTRO s. r. o. vo výške 0,69 €.  

Obec sa 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 35 792,57 €. 

 

7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 

k 31.12.2021 

 

K 31.12.2021 Obec Dedina Mládeže nemala založenú príspevkovú organizáciu.  

 



 18 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom 
 

Obec Dedina Mládeže v roku 2021 neposkytla žiadnu dotáciu z rozpočtu obce 

v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

 

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Dedina Mládeže v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

10. 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 2021 bolo prijaté uznesením č. 115/2020. 

 

11. Tvorba a použitie peňažných fondov obce k 31.12.2021 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdrojom peňažných fondov 

môžu byť najmä 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. 

 

11.1 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 1.1.2021   1 004,10 

Tvorba rezervného fondu:  0 

Čerpanie rezervného fondu:   1 004,10 

Konečný zostatok k 31.12.2021   0  

 

 

11.2 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.  

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1027495&f=2
http://www.epi.sk/zz/2004-583#f3120695
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Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2021 139,64 

Prírastky - povinný prídel                      999,92   

Úbytky   - na stravovanie  a vecné dary                   1 113,58   

KZ k 31.12.2021 25,98  

 

 

11.3. Ostatné peňažné fondy – Fond opráv na nájomné byty – 4 b. j. a 9 b.j. 

 

 Fond opráv Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2021   1 681,93 

Tvorba fondu:   1 896,00 

Čerpanie fondu:   0 

Konečný zostatok k 31.12.2021   3 577,93 

  

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.  

Výška tvorby 9 b. j. je 110,-eur/mesiac.   

 

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

B. štátnemu rozpočtu 

C. štátnym fondom 

D. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

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 31.12.2021 Obec Dedina Mládeže nemala založenú rozpočtovú organizáciu. 

 

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

      K 31.12.2021 Obec Dedina Mládeže nemala založenú príspevkovú organizáciu. 

 

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

      K 31.12.2021 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 %. 
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B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

  

Účelové určenie grantu, 

transferu 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

  

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2021 v € 

 

  

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 v € 

 

  

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

v € 

 

  

Ministerstvo vnútra 

SR 

REGOB - bežné 147,84 147,84 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Na register adries - bežné 19,60 19,6 0,00 

Okresný úrad Nitra Na životné prostredie- bežné 43,91 43,91 0,00 

ŠU SR SODB 2 493,09 4 049,09 0 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Covid testovanie - bežné 24 675,00 24 675,00 0,00 

MH SR Nabíjacia stanica 4 343,00 4 343,00 0,00 

ÚPSVaR Nezamestnanosť- bežné  2 087,42 10  614,02 0 

Environmentálny 

fond 

Na odpadové hospodárstvo - 

bežné 
1 294,17 1 294,17 0,00 

 

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

9 b.j. – konečný stav nesplatenej istiny úveru k 31.12.2021 je vo výške 123 240,76 €. 

4 b.j. - konečný stav nesplatenej istiny úveru k 31.12.2021 je vo výške 57 271,13 €. 

Stav nesplateného úveru ŠFRB k 31.12.2021 je celkom vo výške 180 511,89 €. 

 

D. Obec Dedina Mládeže v roku 2021 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým 

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

alebo verejnoprospešný účel.  
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13. Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže  

 

A. Berie na vedomie 

1. Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže  

za rok 2021. 

2. Že výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 je prebytok vo výške 

10 027,10 eur.      

 

B. Schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Dedina Mládeže za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez   

výhrad. 

2. Použitie výsledku hospodárenia obce Dedina Mládeže za rok 2021 vo výške 

10 027,10 eur na tvorbu rezervného fondu obce.  

 

 

 

 

 

V Dedine Mládeže, dňa 3. júna 2022 

 

 

 

                                                              

                   JUDr. Ing. Gabriela GÖNCZÖLOVÁ 

                                                                                                    starostka obce 


