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1 Úvodné slovo starostky obce 

 

Predkladaná výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 2021 zobrazuje aktuálny stav obce 

a výsledky, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli. 

Popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu a bežnej prevádzky zberného 

dvora sme zrealizovali aj investičné aktivity.   

Žiaľ pandemická situácia nedovolila ani v roku 2021  organizovať tradičné obecné podujatia 

v plnom rozsahu napr. jarná upratovacia brigáda, Deň detí, Deň obce, zapálenie 1. adventnej 

sviečky, Mikulášske oslavy.  

Touto cestou vyslovujem poďakovanie zamestnancom obecného úradu za zodpovedné plnenie 

povinností, rovnako aj poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu a pomoc, ako aj 

občanom, ktorí sa podieľali pri plnení stanovených úloh. 

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí uskutočňovať aj ďalšie ciele a pokračovať 

v trende rozvoja našej obce. 

2 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/ 

 

3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

Zástupca starostky obce: Tibor Fülöp 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Ing. Iveta Némethová 

Obecné zastupiteľstvo:  Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec,  

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga.  

 

 

 

mailto:ocu_dedinamladeze@gutanet.sk
mailto:abriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk
http://www.obecdedinamladeze.sk/
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Obecný úrad:  Jolana Morvaiová, pokladňa, poplatky, dane 

Ing. Zora Kočišová, účtovníctvo 

Dušan Őri, opatrovateľ  

Lívia Harisová,  

Kristína Erdeiová 

Jozef Erdei 

Norbert Lukács 

Peter Máté 

    

4 Poslanie a vízie, ciele  

Poslanie a vízie obce: 

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh 

samosprávy obce, najmä: 

 a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného 

zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,  

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva 

 c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a 

daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia 

starostu, 

d) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.  

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starostka obce.   

Ciele obce: 

Zvýšenie kvality života občanov, úrad bližšie k občanovi, informovanosť a transparentnosť pri 

riadení. 

Skvalitňovanie životného prostredia, zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce. 

   

5 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. 
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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. 

 

5.1 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 

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

regulácii vnútorných vôd v roku 1874. 

 
 

5.2 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. 

 

5.3 Ekonomické údaje  

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v okrese Komárno: k 31.12.2021  51 331 osôb 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Komárno: k 31.12.2021  3 173 osôb 

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese: k 31.12.2021  6,18 % 
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5.4 Symboly obce 

 

Erb obce Dedina Mládeže 

 

 
Erb obce Dedina Mládeže má túto podobu:  

zo spodného okraja modrého štítu medzi dvomi klasmi vyrastajúci strieborný bodliak šikmo 

prekrížený zlatými rukoväťami strieborného šikmo na hor smerujúceho rýľa a čakana.  

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. 

Zástava obce: 

Zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy 

obce tvorí prílohu č.2 štatútu obce. 

Pečať obce:  

Je okrúhla uprostred s obecným symbolom a hrubopisom „ OBEC DEDINA MLÁDEŽE - 

IFJÚSÁGFALVA“. Má priemer 35 mm. 

 

5.5 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 
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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 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 



                                                                     9 

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.  

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. 
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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 

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.  

5.6 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.  
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6 Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1.Výchova a vzdelávanie  

 

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

materskej škôlky. 

 

6.2 Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť sa na území obce neposkytuje, najbližšia zdravotná starostlivosť sa 

poskytuje v Kolárove.  

 

6.3 Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby zabezpečuje obec v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 

obec poskytuje opatrovateľskú službu. 

6.4 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.  

6.5 Hospodárstvo 

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- Agroreal Dedina Mládeže, a.s. predajňa potravín 

- GANIMA, s.r.o. predajňa potravín. 

 

7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

 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:  
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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.   

  

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 264602,00 339819,98 330304,35 97,20 

z toho :     

Bežné príjmy 264602,00 324409,03 314893,69 97,07 

Kapitálové príjmy 0 4534,00 4533,71 99,99 

Finančné príjmy 0 10876,95 10876,95 100 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
0 0 0 0 

     

Výdavky celkom 264602,00 339819,98 318381,25 93,69 

z toho :     

Bežné výdavky 238931,61 314647,59 294875,55 93,72 

Kapitálové výdavky 7870,80 6872,80 5870,32 85,41 

Finančné výdavky 17799,59 18299,59 17635,38 96,37 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 0 

Rozdiel 0 0 +11923,10  

 

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

  

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 
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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      +11 923,10 
Vylúčenie z prebytku   – 1896,00   
Upravené hospodárenie obce +10 027,10 

  
 

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.  
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7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 343183,92 264602,00 269240,00 287518,00 

z toho :     

Bežné príjmy 294380,27 264602,00 269240,00 287518,00 

Kapitálové príjmy 0 0 0 0 

Finančné príjmy 48803,65 0 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 0 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 337326,92 264602,00 269240,00 287518,00 

z toho :     

Bežné výdavky 267103,31 238931,61 247286,00 266601,00 
Kapitálové výdavky 53563,20 7870,80 9222,00 11872,00 

Finančné výdavky 16660,41 17799,59 12732,00 9045,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 0 

 

 

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 MAJETOK - 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  

 

8.2 ZDROJE KRYTIA - 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  626 195,70  

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

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 

 

 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti    0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti    10 533,30 12 006,33 

 

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

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 

2854,01 eur.  

 

Pohľadávky na cintorínskych poplatkoch k 31.12.2021 vo výške 85,45 eur. 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   280 681,39   243 921,42 

Záväzky po lehote splatnosti                  0              0 

 

 

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 
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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 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 € 
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9 Hospodársky výsledok  za 2021- vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 389 138,90 414 914,87 

50 – Spotrebované nákupy 52 393,12 64 953,63 

51 – Služby 51 957,24 44 172,96 

52 – Osobné náklady 149 107,50 170 405,66 

53 – Dane a  poplatky 432,96 222,96 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
5 413,41 1 316,01 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

121 797,13 124 070,00 

56 – Finančné náklady 7 749,79 7 745,79 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
287,75 2 027,86 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 379 492,25 421 151,89 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 349,20 457,88 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
150 944,05 154 857,00 

64 – Ostatné výnosy 116 578,69 126 082,02 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

600,00 600,00 

66 – Finančné výnosy 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

111 020,31 139 154,99 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-9 646,65 6 237,02 

 

Hospodársky výsledok v sume 6 237,02 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 021 -  

nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2021. 
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10 Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Štatistický úrad SR SODB 2021 2 493,09 

Okresný úrad Komárno REGOB a register adries 167,44 

Krajský úrad životného prostredia životné prostredie 43,91 

ÚPSVaR Komárno zamestnanosť 2 087,42 

Okresný úrad Komárno na výd. testov . COVID 19 24 675,00 

Environmentálny fond  Na odpadové hospodárstvo 1 294,17 

Green Energy Holding s.r.o. sponzorstvo    5 000,00 

Spolu  35 761,03 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

 Obec Dedina Mládeže v roku 2021 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 354,37 € ako vyúčtovanie výdavkov 

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

pozemných komunikácií so sídlom v Kolárove. 

   

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

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 

a obec spláca na základe splátkového kalendára spoluúčasť na realizácii projektu Výstavba 

multifunkčného ihriska.    

Investičné možnosti obce vo významnej miere ovplyvnila neľahká situácia v súvislosti s 

celosvetovou pandémiou ochorenia COVID 19. 

 

 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané a plánované investičné akcie na budúce roky: 

-  Bezplatné Wifi pre územie obce.   

- Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska. 

- Vybudovanie náučného chodníka v lese na Malom Ostrove. 

- Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu. 

- Prestavba obecnej budovy na materskú škôlku.  

- Vybudovanie domova sociálnych služieb. 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré by vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2021. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia 
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ochorenia COVID-19, čo má negatívny vplyv na fungovanie obce. Okrem vplyvu COVIDU 

negatívny vplyv bude mať aj vojna na Ukrajine, ktorá sa rozpútala 24. februára 2022. Obec sa 

zapojila do pomoci pre Ukrajinu humanitárnou zbierkou. Ak sa nepodarí uzavrieť mier v 

blízkej budúcnosti, je veľký predpoklad významného zvýšenia nákladov, tak na pomoc 

utečencom a ešte väčšieho nárastu ceny ropy a plynu, čo bude mať následok zvýšenie cien 

energií, pohonných hmôt, atď.. Obávame sa, že zvýšenie cien spomenutých komodít spomalí 

alebo celkom zastaví rozvoj obce. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná 

jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022. 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Za významné riziko považujeme široký rozsah negatívnych dopadov tzv. „prorodinného 

balíčka“ Ministerstva financií SR na príjmy obcí. Nižšie podielové dane, Vojna na Ukrajine, 

vysoká miera inflácie, zvýšenie cien energií môže spôsobiť spomalenie alebo celkové 

zastavenie rozvoja našej obce.    

 

 Vypracovala a predkladá:                              

 

 

                                                                        JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

                                                                                       starostka obce  

 

V Dedine Mládeže dňa 13. decembra 2022  


