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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

V roku 2016 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili potreby 
občanov. Opäť sme spoločne s FK Čaka pre všetkých občanov zorganizovali fašiangovú zabíjačku 
a Čakanskú parádu - hodový turnaj starých pánov.  

S riaditeľstvom ZŠ s  MŠ Čaka sme pripravili vianočný program pre rodičov ako i karneval pre deti. 

Z rozpočtu obce sme prispeli OZ Pažite a OZ Čakanka, finančné prostriedky boli použité na čiastočné  
zabezpečenie realizácie podujatia „Čakanský kotlík.“ a vydanie CD nosiča s čakanskými piesňami. 

V máji sme za prítomnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
pána Petra Pellegriniho slávnostne odovzdali do užívania multifunkčné ihrisko. 

Podávali sme niekoľko projektov na čerpanie prostriedkov z EU a štátneho rozpočtu 

 vybudovanie sociálnych zariadení na obecnom úrade 

 vybudovanie prístupovej cesty do centrálnej zóny obce 

 zakúpenie techniky na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu  

 zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy  

 rekonštrukcia miestnej komunikácie 

 zberný dvor 

 vybudovanie kompostoviska  

 vzduchotechnika a interiérové vybavenie domu kultúry 

 vybudovanie chodníka pre chodcov pri ceste I./75 

Nie všetky boli úspešné, no možnosť na podanie je i v roku 2017, dúfajme, že budeme úspešný. 

Kúpili sme  nehnuteľnosť s. č. 64 s priľahlým pozemkom kde po zbúraní nehnuteľnosti máme zámer 
na vytvorení parkovania pre Obecný úrad a Dom kultúry Čaka, nakoľko je to v blízkosti oboch 
objektov. 

V októbri sme organizovali posedenie so seniormi za aktívnej účasti ZŠ s MŠ Čaka a Čakanky. 

Na Silvestra sme sa spoločne stretli v dome kultúry pri lúčení s rokom 2016 a vítaní nového roka. 

Touto cestou chcem poďakovať spoločenským organizáciám FC Čaka, 

OZ Pažite a FS Čakanka za aktívny prístup, pomoc, chuť a ochotu spoločne, počas svojho voľného času 
organizovať podujatia pre širokú 

verejnosť. 

Poďakovanie patrí aj Vám všetkým, ktorí svojou prácou zveľaďujete našu obec, šírite  jej dobré meno. 

   

 
 
 
        Ľudovít   Viglaš 
         starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 
 

Názov: Obec Čaka 
Sídlo: Čaka č. 112 
IČO: 00306843 
Štatutárny orgán:  Ľudovít Viglaš, starosta obce 
E-mail: caka@caka.eu 
Webová stránka:  www.caka.eu 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia jej predstaviteľov 
 

Starosta obce: Ľudovít Viglaš 

Zástupca starostu obce: MVDr. Miloš Sádovský 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller 

Obecné zastupiteľstvo:  Anton Bielik, Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň,  
                                            Ľubomíra Sádovská, MVDr. Miloš Sádovský, Božena Šimčíková 
Komisie: 
Ekonomická komisia:   
predseda: Ing. Ján Remeň 
členovia: Igor Haulík, MVDr. Miloš Sádovský, Mgr. Emília Viglašová 

Kultúrna komisia:         
predseda: Bc. Emília Hanusová 
členovia: Mgr. Mária Hronovská, Ľubomíra Sádovská 

Športová komisia:        
predseda: Božena Šimčíková 
členovia: Urban Krnčan,  Ing. Vladimír Ondrušek,  Jozef Remeň 

Poriadková komisia a ochrany životného prostredia: 
predseda: Mgr. Ján Bučko 
členovia: Pavel Kepko, Štefan Viglaš č. d. 164 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 
predseda: MVDr. Miloš Sádovský (KDH) 
členovia: Mgr. Ján Bučko (NEKA), Božena Šimčíková (SNS) 
 
Obecný úrad: 

Obecný úrad je výkonným orgánom starostu a obecného zastupiteľstva, zabezpečuje  
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje a riadi starosta obce. 
Zamestnanci obecného úradu: 
Mgr. Terézia Haulíková - správa daní a poplatkov (TKO, daň za psa), pokladňa, poštová agenda,    
                                                 evidencia obyvateľov, overovanie listín a podpisov, vydávanie súpisných  
                                                 čísiel k stavbám, vydávanie potvrdení a povolení (napr. rybársky lístok),  
                                                 štatistika                           0,9 úväzok 
Mgr. Terézia Haulíková  -  matričná agenda                                                                                      0,1 úväzok 
Mgr. Emília Viglašová - ekonómka obce – rozpočtovníctvo, účtovníctvo, výkazníctvo, fakturácie,  
                                              dodávatelia, bankové prevody, zúčtovanie dotácii a grantov, spracovanie  
                                              záverečných správ z oblasti výkazníctva, konsolidačné práce v účtovníctve   
                                               a výkazníctve za obec a ZŠ s MŠ, správa daní a poplatkov (daň  
                                               z nehnuteľností)      1,0 úväzok 

mailto:caka@caka.eu
http://www.caka.eu/
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Ing. Ernest Viglaš  -  projektový manažér                                                                                0,4 úväzok 
Jeho pracovný pomer skončil k 31. 12. 2016 odchodom do starobného dôchodku. 
Mgr. Milada Viglašová - mzdová a personálna agenda pre obec,  evidencia majetku obce,                                                
                                                   agenda s ÚPSVaR Levice resp. pracovisko Želiezovce             0,2 úväzok 
Vladimír Bučko  -  vodič, údržbár                                                                                              0,2 úväzok 
 
Zamestnanci z evidencie ÚPSVaR  z uchádzačov o zamestnanie § 50+ a § 54 
Erika Orlíčeková 
Božena Vavrová 
Martina Tanczošová 
Štefan Skackala 
Ľudovít Spišák 
Títo zamestnanci vykonávali drobné obecné práce, starali sa o poriadok v obecných budovách 
a ostatnom verejnom priestranstve – park, cintorín, škola,  športový areál a jeho okolie, úprava 
verejnej zelene v celej obci. Pomáhali pri vykonávaní drobných obecných služieb.  Uvedení 
zamestnanci boli zamestnancami obce na celý úväzok po dobu 9 až  11 mesiacov roku 2016. Mzdy 
a odvody  zamestnancov boli spolufinancované z prostriedkov ESF a ŠR 95 % a rozpočtu obce vo 
výške 5 % nákladov celkovej ceny práce.                     

Základná škola s Materskou školou 

Základná škola s Materskou školou v Čake je rozpočtovou organizáciou obce. Tvorí súčasť 
konsolidovaného celku. 

Zamestnanci Základnej školy s Materskou školou 

Základná škola: Mgr. Zuzana Bieliková – riaditeľka ZŠsMŠ                                       1,0 úväzok 
 Mgr. Jana Sádovská – zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ do 1.9.2016 1,0 úväzok 
 Mgr. Petra Brocká -  triedna učiteľka 1. a 2. ročník            1,0 úväzok 
   Mgr. Mária Hronovská - triedna učiteľka 3. a 4. ročník                1,0 úväzok 
 Mgr. Jana Sádovská  - triedna učiteľka 5. ročník od 1.9.2016     1,0 úväzok 
 Mgr. Eva Krnčanová – triedna učiteľka 6. ročník                           1,0 úväzok 
 Mgr. Erika Hubertová – triedna učiteľka 7. ročník                        0,52 úväzok 
 Mgr. Diana Špaňová – triedna učiteľka 8. ročník            1,00 úväzok 
 Mgr. Katarína Biela – triedna učiteľka 9. ročník                            1,00 úväzok 
 Mgr. Bibiana Blaškovičová – asistent učiteľa                          1,00 úväzok 
 Mgr. Zuzana Bieliková, st. učiteľka Matematiky                            0,87 úväzok 
 Mgr. Gabriel Duchoň učiteľ TV            0,52 úväzok 
 Mgr. Adriana Duchoňová – špeciálny pedagóg            0,17 úväzok 
 Mgr. Karol Koníček – učiteľ nábož. výchovy          0,17 úväzok 

Materská škola: Darina Bieliková – zástupkyňa riaditeľky pre Materskú školu         1,0 úväzok 
  Paedr. Beata Blaškovičová – triedna učiteľka v MŠ         1,0 úväzok 
  Helena Bieliková – upratovačka MŠ, ŠKD a ŠJ         1,0 úväzok 

Nepedagogickí zamestnanci školy:  
Mgr. Milada Viglašová - ekonómka školy, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, výkazy, PaM škola      
                                                    prenesené kompetencie                      0,2 úväzok 
                                                    originálne kompetencie v školstve          0,6 úväzok 
Zuzana Pňačková - upratovačka  1,0 úväzok 
Magdaléna Zapletajová - upratovačka          1,0 úväzok 
Vladimír Bučko – školník, údržbár, kurič         0,8 úväzok 

Školský klub detí: Mgr. Erika Hubertová – vychovávateľka         0,56 úväzok 
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Školská jedáleň: Mgr. Denisa Ďobeková - vedúca školskej jedálne          0,50 úväzok 
                              Anna Bieliková                                                                                                           1,0 úväzok 
                              Anna Kmeťová                                                                                                              1,0 
úväzok  

 

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce:  Poslaním obce je starostlivosť o rozvoj obce vedúci k všestrannej spokojnosti jej 
obyvateľov a tiež návštevníkov. 
Vízie obce: Zvyšovanie kvality života občanov, rozvoj obce v prospech jej obyvateľov. 
Ciele obce: Vytvoriť priaznivé podmienky  pre život všetkých obyvateľov obce. 
 

5. Základná charakteristika obce 

Obec  Čaka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 
združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.  

Územie obce tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí: 
Ibrihám    Konopnice   Rybník 
Diely od Army   Lúčky    Diely medzi lúkami 
Háj    Gune    Lúky zdola mlyna 
More    Za hájom   Pri viniciach 
Čakanská hora   Vajdov klin 
 
Zmeny územia možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Obec je 

právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi 
za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Obec má právo na 
svoje obecné symboly. Ukladať obci povinnosti, alebo zasahovať do jej oprávnení možno len 
zákonom. Zmyslom existencie každej obce ako subjektu verejnej správy je zabezpečovanie verejného 
blaha osôb združujúcich sa na jej území, ako aj starostlivosť o komplexný rozvoj územia. 

 
5.1. Geografické údaje    

Obec Čaka leží vo východnej časti Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 150 až 211 
m.n.m. v dolinnej úvalinke na ploche 930 ha. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné 
uloženiny pokryté sprašou a sprašovými hlinami.  

Obec Čaka sa nachádza na západnom Slovensku, v Nitrianskom samosprávnom kraji, v okrese 
Levice. Leží na rozhraní levického a novozámockého okresu. Vzdialenosť do okresného mesta Levice 
je cca. 30 km. Približne tú istú vzdialenosť treba absolvovať aj do mesta Nové Zámky, Štúrovo alebo 
Vráble. Od mesta Želiezovce je naša obec vzdialená približne 20 km. Susedné obce sú Tekovské 
Lužany, Plavé Vozokany, Málaš a Farná patriace tiež do levického okresu. Susedná obec Kolta, je už 
obcou novozámockého okresu.   

 
5.2. Demografické údaje 

Hustota a počet obyvateľov: 1,20 obyv. na km2, 31. 12. 2016 je počet obyvateľov 762. 
Národnostná  štruktúra: národnosť:  slovenská   757 
 maďarská     3 
 česká  1 
 ukrajinská     1 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského významu:  väčšina  obyvateľov  obce  je rímsko-
katolíckeho vyznania. 
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Vývoj počtu obyvateľov:  Počet obyvateľov k 31. 12. 2015 = 768 obyvateľov 
 Prisťahovaní           19 
 Odsťahovaní      22 
 Narodení        6 
 Zomrelí       9 
 Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 = 762 obyvateľov   

Počet obyvateľov: 762 z toho muži: 362 
              ženy: 400 
Priemerný vek: 43,10 roka   

 
5.3. Ekonomické údaje 

Ekonomický aktívne obyvateľstvo: 457 obyvateľov z toho muži: 236 
         ženy:  221 
 
Veková štruktúra:  predproduktívny vek 0 – 14   105 
           produktívny vek muži 15 – 62  251 
           produktívny vek ženy     15 – 62  234 
           poproduktívny vek muži 63 a viac    65 
           poproduktívny vek ženy 63 a viac  107  
 
Nezamestnanosť: 
 Vývoj nezamestnanosti: nezamestnanosť v regióne okresu Levice bola k 31. 12. 2016 8,57 %.  
 
5.4. Symboly obce 

 
Erb obce:    Vlajka obce:    Pečať obce: 
 

                                                                                                                                                      
 

                                                                                        
5.5. História obce 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1287 ako o obci Cej. Názov obce sa viackrát 
menil, až sa ustálil v roku 1945 na súčasný tvar Čaka. 

Čaka patrí medzi významné archeologické nálezisko čačianskej kultúry. Územie chotára bolo 
osídlené už v neolite. Eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou so silnými vplyvmi vučedolskej 
kultúry bolo preskúmané v rokoch 1950 – 1951 pracovníkmi AÚ – SAV v Nitre. V časti chotára na 
Dieloch zdola mlyna, v sútoku Kvetňanského a Bardoňovského potoka boli objavené nálezy patriace 
do skupiny Kosihy – Čaka. V tomto období bola preskúmaná kniežacia mohyla na „Kopci“ z mladšej 
doby bronzovej, s vykradnutým  kniežacím hrobom. Mohyla bola navŕšená nad birituálnymi hrobmi 
zo staršej doby bronzovej t.j. skupiny Kosihy – Čaka a kostrovými hrobmi karpatskej mohylovej 
kultúry. Jej funkcia bola pravdepodobne symbolická, vybudovaná asi na pamiatku náčelníka. Podľa 
nej sa označujú mohyly na Kolte, Čápory a Palárikove ako mohyly typu Čaka. Do mohyly bol 
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sekundárne zapustený žiarový hrob s výzbrojou bojovníka čačianskej kultúry s nálezmi keramiky, 
najstaršieho bronzového panciera v strednej Európe, sekier, kopije, mečov a iného archeologického 
materiálu. V tejto časti chotára sa našli aj pozostatky sídliska z 5. storočia pred n. l. ako aj z doby 
rímskej z 2-4 storočia pred n. l. a slovanské sídlo z doby Veľkej Moravy. Obec bola v roku 1529 
vyrabovaná Turkami a v roku 1950 ju turecké nájazdy  úplne zničili. V toku 1570 ju podľa prvého 
súpisu občanov obývali obyvatelia slovenskej i maďarskej národnosti. V roku 1753 obec zničil veľký 
požiar. V roku 1755 mala obec 370 obyvateľov a školu, v ktorej sa vyučovalo po slovensky. V roku 
1769 sa škola prebudovala na dvojtriednu. Navštevovali ju žiaci iba v zimnom období a chodili do nej 
aj deti z neďalekej osady Arma. 

V roku 1769 bol postavený aj rímsko-katolícky kostol v barokovom slohu. V roku 1895 mala 
obec 132 domov a 723 obyvateľov. Prvá svetová vojna si z obce vyžiadala 16 ľudských životov. 
V rokoch 1923-1936 niekoľko obyvateľov odišlo z obce za prácou do Francúzska, kde pracovali 
v poľnohospodárstve. 

V období rokov 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Počas druhej svetovej vojny 
zahynulo na východnom fronte 27 mladých Čakancov a z obce boli deportované dve židovské rodiny. 
K oslobodeniu obce došlo 27. marca 1945. 
 

5.6. Pamiatky 

Pamätná izba Martina Čulena, ktorá bola vybudovaná pri príležitosti 75. výročia úmrtia tejto 
významnej osobnosti našich dejín, ktorý pôsobil ako farár v našej obci a je tu aj pochovaný. 

 

5.7. Významné osobnosti  v Čake a rodáci z Čaky 

Martin Čulen pôsobil v Čake od 17. novembra 1874 do 23. januára 1894 ako farár. Narodil sa 
31. mája 1823 v Brodskom. Gymnázium navštevoval v Skalici, Trnave a v Bratislave. Teológiu študoval 
vo Viedni, kde založil Slovanskú knižnicu. Bol účastníkom Slovanského zjazdu v Prahe. V roku 1848 bol 
na neho vydaný zatykač. V rokoch 1851-1856 pôsobil ako profesor gymnázia v Banskej Bystrici, 
v rokoch 1862-1867 ako riaditeľ gymnázia v Banskej Bystrici. Ako pansláv bol v roku 1867 preložený 
do Levoče. V roku 1868 po obvinení, že je pôvodcom petície 21 spišských obcí, bol penzionovaný. 
Odišiel do Kláštora pod Znievom, kde bol riaditeľom katolíckeho patronátneho reálneho gymnázia do 
jeho zrušenia v roku 1874. Od roku 1874 až do svojej smrti pôsobil v Čake. Martin Čulen ako starec 
o Čake napísal: „Je to milá slovenská dedinka, ktorá má čarokrásny kraj a dobrých ľudí.“ Bol 
zakladateľom Matice slovenskej, Knihtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha, 
Domu Matice slovenskej. Martin Čulen bol členom výboru MS a členom mnohých výborov a spolkov. 
Ako pedagóg napísal Aritmetiku pro 1. a 2. třídu nižšího gymnásia, pre nižšie reálky a obecný život 
(Skalica 1866).  Bol prvým žiakom Uhorska, ktorý na viedenskej univerzite zložil profesorskú skúšku 
s vyznamenaním. Po návrate z Viedne 1851 bol vymenovaný za riadneho profesora matematiky 
a fyziky. 

Jozefína Sablaková, žila v našej obci od roku 1875 do roku 1883. Narodila sa v roku 1824 
v Banskej Bystrici. Bola priekopníčkou slovenského ženského hnutia, priateľkou Boženy Nemcovej. 
V 60. rokoch 19. storočia sa národne aktivizovala v memorandovom, matičnom a ženskom 
emancipačnom hnutí. Patrila k zakladajúcim členkám a bola prvou podpredsedníčkou Živeny. Na 
patronátnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom viedla alumneum, po jeho zrušení v roku 1875 prišla 
s Martinom Čulenom do Čaky, kde 30. 8. 1883 zomrela.  Miestom jej posledného odpočinku sa stal 
čakanský cintorín, kde v roku 1969 boli vybudované náhrobné kamene M. Čulena a J. Sablakovej 
a tiež miestny park, ktorý dostal meno ako Park Jozefíny Sablakovej. 

Július Mesároš, PhDr., DrSc., historik, narodil sa 28. 9. 1923 v Čake v rodine roľníka. Študoval 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor história – filozofia. Štúdium ukončil v roku 1950 CSc. 
a 1968 DrSc. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa pôvodne zaoberal problematikou vplyvu 
industrializácie na roľnícku otázku, potom vývinom agrárnej otázky na Slovensku v druhej polovici 19. 
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storočia, problematikou zrušenia poddanstva a feudálnych prežitkov, sociálnymi a politickými 
aspektmi slov. nár. hnutia v revolučnom období 1848-1849, predrevolučným a porevolučným 
vývinom slovenskej spoločnosti 19. stor. Autor knižných publikácií „K problematike prežitkov 
feudalizmu na Slovensku v druhej polovici 19. stor.“ (Bratislava 1959). Hlavný autor syntetickej práce 
„Dejiny Slovenska“ (Bratislava 1968). V roku 1951-1975 pracoval v Historickom ústave SAV 
v Bratislave, kde v rokoch 1969-1970 pôsobil ako jeho riaditeľ. V období tzv. normalizácie bol 
vylúčený z KSS a odvolaný z postu riaditeľa. Bol zbavený možnosti publikovať výsledky svojej práce 
a v roku 1975 bol prinútený odísť zo SAV. Od roku 1975 bol pracovníkom Historického ústavu 
Slovenského národného múzea v Bratislave. Ako muzeálny pracovník, neskôr vedúci oddelenia dejín 
a kultúry bol autorom viacerých špecializovaných výstav, napr. Československo – Poľsko, Stáročia 
susedstva a priateľstva, Školstvo pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, Veda na 
Slovensku v minulosti a súčasnosti. V polovici 80. rokov sa mu ponúkla možnosť podieľať sa na tvorbe 
viacerých syntetických prác. Podarilo sa mu prekonať výhrady politických orgánov a tak zapojiť svoje 
sily do vedeckej práce vtedajšieho Ústavu historických vied SAV, kde spolupracoval na publikácii 
Přehled dějin Československa I/2 (1982). V roku 1984 odišiel do dôchodku, avšak v rámci čiastočného 
pracovného úväzku sa podieľal na príprave Dejiny Slovenska I. a II. (1987, 1992. Po  rehabilitácii 
v roku 1990 pracoval v Historickom ústave SAV ako vedúci vedecký pracovník až do roku 1996. 
Vypracoval heslá z našich a svetových dejín pre Encyklopédiu Slovenska a encyklopedický časopis 
Pyramída. V roku 2004 mu vyšla kniha „Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách“. Zomrel 9. 
decembra 2006 vo veku 83 rokov.  

Ľudovít Petrík, Ing., CSc.  narodený 12.12.1941 v Čake – vedecký pracovník. Študoval na 
Vysokej škole poľnohospodárskej v Lednici na Morave, ktoré ukončil v roku 1964. Od roku 1964 do 
roku 1981 pracoval na nasledovných pracoviskách: Sadovnícky podnik mesta Banská Bystrica, 
Vojenské lesy a majetky Pliešovce, Výskumný ústav lesného hospodárstva pri VŠLD Zvolen, 
Agrokomplex Nitra. Od januára 1982 bol vedeckým pracovníkom v Československom stredisku pre 
životné prostredie v Bratislave. V roku 1982 mu bol priznaný titul  CSc. Vo vedeckovýskumnej práci sa 
zaoberá otázkou životného prostredia a krajinkárstva v Československu. Jeho špecializácia je 
krajinkárstvo. Publikačnou činnosťou sa začal zaoberať od roku 1975. Od tejto doby bol autorom 
a spoluautorom vyše dvadsiatich publikácií o životnom prostredí a krajinkárstve. Zomrel 12. 
decembra 1990. 

Matilda Schroifová – Mesárošová, nar. 4. 3. 1932 v Čake – administratívna pracovníčka. 
V rokoch 1949 – 1965 basketbalistka Iskry Svit, Slovana Bratislava a Slávie UK  Bratislava. V roku 1955 
– 1957 československá reprezentantka, členka družstva, ktoré na ME v Prahe v roku 1956 obsadilo 
tretie miesto. 

Vladimír Jedľovský, narodil sa 7. novembra 1951 v Čake, slovenský herec, ktorý študoval na 
Strednej poľnohospodárskej škole v Trnave. Je dlhoročným partnerom herečky Táne Kulíškovej. Jeho 
hlas možno poznať v dabingu ako Dr. Gregory House v seriály Dr. House, alebo ako Sebastian Stark 
v seriáli Shark. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené a originálne kompetencie) 
 

6.1. Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí obec poskytuje v Základnej škole s materskou školou 
kde Materskú školu navštevuje 20 detí vo veku od 2 do 6 rokov. Na prvom stupni základnej školy je 
34 žiakov a druhý stupeň poskytuje vzdelávanie pre 29 žiakov. V originálnych kompetenciách školský 
klub detí navštevuje 20 žiakov. Stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou 
má 63 potencionálnych stravníkov. 

 

 



Konsolidovaná výročná správa obce Čaka za rok 2016 
 

10 
 

6.2. Zdravotníctvo  

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú ambulancie všeobecných lekárov v Tekovských 
Lužanoch – lekári MUDr. Marta Štrbáková a MUDr. Ján Štrbák alebo zdravotné stredisko Veľké 
Ludince v ambulancii všeobecnej lekárky MUDr. Márii Špaňovej. V zdravotnom stredisku 
v Tekovských Lužanoch je tiež poskytovaná dentálna starostlivosť, ktorú zabezpečuje MUDr. Helena 
Sipajová a v zdravotnom stredisku vo Farnej zabezpečuje zubná lekárka MDDr. Viktória Dohányová. 
Starostlivosť o detských pacientov vykonáva MUDr. Zoltán Miklós, lekár ordinuje každý deň striedavo 
v ambulancii v Tekovských Lužanoch alebo vo Farnej. Gynekologická ambulancia poskytuje 
zdravotnícke služby každý utorok v Tekovských Lužanoch a vo štvrtok v obci Farná – lekár Mudr. 
Peter Princzkel. Ostatní odborní lekári podľa jednotlivých špecifikácii pôsobia v Želiezovciach (20 km), 
alebo v Leviciach (32 km), resp. v Nových Zámkoch (30 km).  

Lekárne: Tekovské Lužany, Veľké Ludince. Farná. 

Spádovou nemocnicou pre našu obec je Nemocnica s poliklinikou Levice. 

 
6.3. Stavebný poriadok    

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a cestných komunikácií 
zabezpečuje pre našu obec Spoločný obecný úrad pre úsek stavebného poriadku a cestných 
komunikácií so sídlom na Mestskom úrade Želiezovce. 

 
6.4. Sociálne zabezpečenie 

Obec prostredníctvom zamestnancov obce poskytuje dôchodcom donášku obedov do ich 
domácností. 

 
6.5. Kultúra 

Obec prevádzkuje Dom kultúry, v ktorom sa organizujú obecné podujatia. V oblasti kultúry je 
obec prezentovaná aj folklórnou skupinou Čakanka a detským folklórnym súborom Čakanček 
pôsobiacim pri Základnej škole s Materskou školou v Čake.  

V obci pôsobí občianske združenie PAŽITE, ktoré svoje voľno-časové aktivity venuje 
predovšetkým kultúre a spoločenskému životu v obci. Počas leta svoje aktivity sústreďuje zveľadenie 
a kultúrnospoločenské podujatia  na prírodnom miestnom amfiteátri, ktorý má v dlhodobom 
prenájme na tridsať rokov.  

Obec má obecnú knižnicu, momentálne presťahovanú v Základnej škole s Materskou školou, 
ale táto pre nezáujem zo strany občanov nie je v prevádzke. 
 

6.6. Šport 

V rámci FC Čaka pôsobí viac  futbalových družstiev a to žiaci, dorast, dospelí a ženy.   

V mesiaci máj 2016 bolo uvedené do prevádzky novopostavené multifunkčné ihrisko v blízkosti 
futbalového ihriska a šatní. Multifunkčné ihrisko doplnilo možnosti širšieho športového vyžitia pre 
deti, mládež a dospelých. Možnosti hrania pre volejbal, streetbal, minifutbal a tenis. Cieľom bolo 
zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času, podpora športového ducha a zdravého životného 
štýlu. Obec získala výstavbou multifunkčného ihriska pekný areál, v ktorom môžu občania aktívnym 
pohybom podporiť svoje zdravie. 

Obec má vo vlastníctve telocvičňu patriacu k areálu ZŠ s MŠ, túto na svoje aktivity, hlavne 
počas dlhých zimných večerov, využívali ženy a dievčatá na cvičenie jógy a iných pohybových aktivít.  
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6.7. Hospodárstvo  

6.7.1. Služby   

            Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

 súkromná predajňa Môj obchod – Potraviny Ľubi  Čaka č. 3 

 Predajňa Potraviny Viera Kalinová Čata, prevádzka Čaka č. 140 

 Pohostinstvo Viera Kalinová Čata, prevádzka Čaka č. 140 

 NATIVA centrum, Kolta č. 343, prevádzka Čaka č. 127   

6.7.2. Poľnohospodárska výroba 

 Poľnohospodárske družstvo Čaka č. 2 

 Súkromne hospodáriaci roľníci 

 Pestovanie Hlivy ustricovej 

6.7.3. Stavebná činnosť  

 IB – mont, s.r.o. Čaka č. 2  
 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce na rok 2016 bol jej rozpočet. V roku 2016 
obec zostavila rozpočet podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 
operácie. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný, kde v príjmovej aj výdavkovej 
časti boli schválené príjmy  aj výdavky v sume 467 431,00 Eur. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2016. Finančný rozpočet obce na roky 2016 – 2018, záväzný na rok 2016  
bol schválený obecným zastupiteľstvom na jeho riadnom zasadnutí konanom dňa 15.12.2015  
uznesením č. 7, bod  B 2. Rozpočet bol upravovaný podľa prijatých rozpočtových opatrení o 
poskytnutých finančných prostriedkoch zo zdrojov štátneho rozpočtu. V rozpočte boli vykonané 
úpravy v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce a v zmysle pravidiel rozpočtového 
hospodárenia. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu bola upravovaná vo finančnom  rozpočte. Obec 
neaplikovala schválený rozpočet do programov, nakoľko poslanci OcZ v uznesení č. 22 bod B 4 zo dňa 
17.12.2013 schválili iba zostavovanie finančného rozpočtu bez jeho zapracovania do Programov 
a podprogramov.  Rozpočtovými opatreniami počas roka bol upravovaný rozpočet v príjmovej aj 
výdavkovej časti. Rozpočet sa upravoval zväčša o transfery zo ŠR nenormatívne finančné prostriedky 
na školstvo. V zmysle internej smernice boli vykonané k 31.12.2016 posledné úpravy v rozpočte 
presunom prostriedkov v  jednotlivých položkách v rámci rozpočtu.    

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Príjmy celkom 467 431,00 675 617,67 

z toho :   

Bežné príjmy 467 431,00 538 838,00 

Kapitálové príjmy 0,00 41 007,00 

Finančné príjmy 0,00 95 772,64 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Výdavky celkom 467 431,00 622 003,19 

z toho :   

Bežné výdavky 176 230,00 212 051,59 

Kapitálové výdavky 24 221,00 77 472,00 

Finančné výdavky 8 500,00 38 500,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 258 480,00 293 979,60 

Rozpočet  obce 208 951,00 328 023,59 
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7.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

675 617,67                  643 802,27                          95,29 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 675 617,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
643 802,27 EUR, čo predstavuje  95,29 % plnenie.  

Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

538 838,00 535 564,43 99,39 

Kapitálové príjmy  

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

41 007,00 41 007,00 100,00 

Príjmové finančné operácie 

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

95 772,67 65 772,67 68,68 

Bežné výdavky 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

506 031,19                   492 887,08 97,40 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 506 031,19 EUR bola skutočne čerpaná  k 31.12.2016 suma 
492 887,08 EUR, čo predstavuje 97,40 % čerpanie.  
 
Rozpis bežných výdavkov podľa Ostp Obec, RO 
 

Názov Ostp Schvál.rozp. 
€ 

Upravený rozp. € Skutočnosť €  Pln. v 
% 

Obec – Správa obce 01.1.1 93 160,00 84 498,00 83 160,30 98,42 

Finančná a rozp.oblasť 01.1.2   1 000,00   1 000,00 910,23 91,00 

Iné všeobecné služby 01.3.3   3 320,00   4 526,92  4 163,81 91,98 

Trans. verej. dlhu úroky   01.7.0   2 000,00   1 200,00 1 182,13 98,50 

Nakladanie s odpadmi 05.1.0   9 200,00 13 460,00 13 098,09 97,31 

Rozvoj bývania 06.1.0      500,00      500,00 252,50 50,50 

Rozvoj obcí 06.2.0 28 850,00 61 551,67 60 533,41 98,35 

Zásobovanie vodou 06.3.0          0        35,00 66,22 188,57 

Verejné osvetlenie 06.4.0 10 000,00 9 380,00  9 276,97 98,90 

Rekreačné a šport.služby 08.1.0 2 000,00 4 120,00 4 080,09 99,02 

Kultúrne služby 08.2.0 14 000,00 12 800,00 12 630,09 98,67 

Predškolská výchova 09.1.1 1 500,00 2 150,00 2 050,64 95,38 

Základné vzdelanie 09.1.2 0,00 4 678,00  4 676,80 99,97 

Školský klub detí 09.5.0 500,00 350,00 351,96 100,56 

Vedľajšie služ. v školst. 09.6.0 1 000,00 1 000,00 955,76 95,58 

Školské stravovanie 09.6.0.8 1 600,00 5 106,00 5 068,23 99,26 

Staroba – prísp.na strav. 10.2.0 1 000,00 800,00 792,80 99,10 

Rodina a deti 10.4.0 6 600,00 4 897,00 4 988,88 101,88 

Bežné výd. obce spolu  176 230,00 212 051,59 208 238,91 98,20 

Materská škola  09.1.1 35 500,00 36 368,00 35 682,58 98,12 
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Školský klub detí 09.5.0 10 850,00 10 850,00 6 915,78 63,74 

Vedľ. služby v školstve 09.6.0 10 200,00 10 200,00 9 913,81 97,19 

Školské stravovanie 09.6.0.8 21 930,00 21 930,00 20 994,35 95,73 

 
Základné vzdelanie 

 
09.1.2 

 
180 000,00 

 
214 631,60 

11 mesiacov 
 211 141,65     

 
98,37 

Bežné výd. RO  258 480,00 293 979,60 284 648,17 96,82 

Bežné výdavky celkom  434 710,00 506 031,19 492 887,08 97,40 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2016 

Skutočné plnenie rozpočtu v € 

                                                                                                PRÍJMY                           VÝDAVKY               
Bežný rozpočet 535 564,43   492 887,08 
Kapitálový rozpočet                                                           41 007,00                       77 472,00                               
Finančné operácie 65 772,67   8 499,00 

Spolu: 642 344,10  578 858,08 
 
Výsledok hospodárenia:  63 486,02 € - 41 007 € = 22 479,02 € 
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia v €  

                                                                    PRÍJMY                            VÝDAVKY 
Bežný rozpočet 535 564,43  492 887,08   
Kapitálový rozpočet 41 007,00  77 472,00 

Spolu: 576 571,43  570 359,08 
  
Výpočet výsledku hospodárenia: 576 571,43 – 570 359,08 = 6 212,35  €. Výsledok hosp. bol upravený 
o nepoužitú kapitálovú dotáciu z roku 2016,  prijatú v roku 2016  ako príjmy kapitálového rozpočtu 
v sume 41 007 €, ktorá bude opätovne zaradená do rozpočtu v roku 2017 cez finančné operácie pri 
realizácii účelu na ktorý je určená. 
 
Príjmové finančné operácie                         65 772,67 
Výdavkové finančné operácie                               8 499,00 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 547 207,74 

z toho : bežné príjmy obce  537 022,60 

             bežné príjmy RO 10 185,14 

Bežné výdavky spolu 504 893,84 

z toho : bežné výdavky  obce  209 385,93 

             bežné výdavky  RO 295 507,91 

Bežný rozpočet 42 313,90 

Kapitálové  príjmy spolu 41 007,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  41 007,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 77 472,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  77 472,00 
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Rozdiel                                                                  57 273,67 

6 212,35 + 57 273,67 – 41 007 = 22 479,02 €      

Výsledok hospodárenia:     22 479,02 € 

 

Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva iba obec v € 

Náklady 354 166,31  
Výnosy 376 395,79 

Rozdiel: 22 229,48 

Výsledok hospodárenia:  22 229,48 €  

Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva konsolidovaného VZaS v €  

Náklady                                                              664 839,69    
Výnosy                               683 860,54 

Rozdiel:                                                                19 020,85 

Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok z akruálneho účtovníctva:   19 020,85  € 
Hospodárenie obce a jej RO  so započítaním aj mimorozpočtových položiek.  
 
 
Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 95 

Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

PRÍJMY Spolu/obec a ZŠ s MŠ/           654 542,12 

V tom: Daňové príjmy (100) 262 318,30 

           Nedaňové príjmy (200)   36 496,67 

           Granty a transfery  - bežné  (300) 248 392,77 

                               - kapitálové (300)             41 007,00 

           Príjmové finančné operácie (400)    66 327,38 

VÝDAVKY spolu 590 864,84 

V tom: Bežné výdavky (600) 504 893,84 

           Kapitálové výdavky (700)   77 472,00 

           Výdavkové finančné operácie – splátky úveru (800)     8 499,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -36 465,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 5 848,90 

Vylúčenie z prebytku  41 007,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -35 158,10 

Príjmy z finančných operácií 66 327,38 

Výdavky z finančných operácií 8 499,00 

Rozdiel finančných operácií 57 828,38 

PRÍJMY SPOLU   654 542,12 

VÝDAVKY SPOLU 590 864,84 

Hospodárenie obce  63 677,28 

Vylúčenie z prebytku 41 007,00 

Upravené hospodárenie obce 22 670,28 
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Prebytok hotovostný:  63 677,28 

Prebytok po vylúčení príjmových a výdavkových finančných 
operácií 

   5 848,90 

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )  - 3 771,94 

Zmena stavu vybraných záväzkov ( +, - ) - 4 833,04 

Zhrnutie položiek časového rozlíšenia - 8 604,98 

Výsledok hospodárenia 55 072,30 

 
 
 

8. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 
 

8.1. Majetok -aktíva 

Názov ZS k  1.  1. 2016 KZ k 31. 12. 2016 

Neobežný majetok spolu 1 866 899,24 1 859 519,42 

Z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 695 008,23 1 687 628,41 

Dlhodobý finančný majetok 171 891,01 171 891,01 

Obežný majetok spolu 143 365,37 144 180,59 

Z toho:   

Zásoby   

Zúčt. Medzi subj.VS – pohľadávka na ÚPSVaR  988,02 

Pohľadávky 8 369,29 7 262,77 

Finančný majetok 134 996,08 135 929,80 

Poskytnuté návratné finanč. výpomoci 
dlhodobé  

  

Poskytnuté návratné finanč. výpomoci 
krátkodobé 

  

Časové rozlíšenie 3 790,86 1 125,44 

SPOLU 2 014 055,47 2 004 825,45 

 
8.2. Zdroje krytia - pasíva 

Názov ZS k 1.  1.  2016 KZ k 31. 12. 2016 

Vlastné zdroje krytia majetku 793 944,14 812 964,99 

Záväzky 146 104,10 135 157,39 

Z toho:   

Dlhodobé záväzky 1 946,75 1 387,41 

Krátkodobé záväzky a rezervy 46 266,74 53 371,37 

Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci 47 890,61 39 391,61 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS.  50 000,00 41 007,00 

Časové rozlíšenie 1 074 007,23 1 056 703,07 

SPOLU 2 014 055,47 2 004 825,45 
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8.3. Pohľadávky 

Pohľadávky/roky  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
     2015 

 
         2016 

Spolu   
 Po   pohľadávky 

Nedaňové 318 387,52 640,00 880,00 1113,00         593,58        618,70     4342,80 

TKO 387,52 640,00 880,00 1113,00         593,58 618,70 4232,80 

Iné pohľ. (cint.popl. 318) - - - - -        110,00       110,00 

Daňové     319 102,52 158,76 254,63 345,85         300,97        605,71     1768,44 

DN 102,52 153,76 244,63 330,85         285,97 551,96      1669,69 

Psy -    5,00 10,00   15,00           15,00          53,75          98,75 

Spolu iné pohľadávky             776,44     776,44 

Iné pohľ. (378) - - - - -        123,48      123,48 

Nájomné bytovka (315)      6     652,96      652,96 

Spolu pohľadávky po 
rokoch 

 
490,04 

 
798,76 

 
1134,85 

 
1458,85 

 
        894,55    

 
2000,85 

 
6887,68 

8.4. Záväzky  

K 31. 12. 2016 obec neevidovala na účte 321 Záväzky voči dodávateľom, tieto boli preúčtované 
na účet 381 – Náklady budúcich období , nakoľko faktúry boli uhradené v roku 2016 náklady týkajúce 
sa roku 2017 v sume 1 125,44 €. Na účte 383 – Výdavky budúcich období boli zaúčtované v sume 
2 516,90 €. Tieto záväzky tvorili vyúčtovacie faktúry za dodávku. el. energie, telekomunikačné. 
poplatky, vývoz smetí za december, služby týkajúce sa obdobia roku 2016, ktoré boli vyfakturované 
v roku 2017. Na účte 325 boli k 31. 12. 2016 účtované cudzie prostriedky – záväzky za obec na tvorbu 
SF za 12/2016, záväzky na mzdy a odvody z miezd za 12/2016 pre originálne kompetencie a zostatok 
z vkladov na elektrifikáciu viničných domčekov. Celkový zostatok na účte 325 11 je v sume 6 183,53 €.  

Prostriedky určené na mzdy a odvody zamestnancov za mesiac december 2016 zaúčtované na 
účtoch 331,333,336,341 boli vyplatené v januári 2017  v riadnom výplatnom termíne. Na účte 472 sú 
evidované záväzky sociálneho fondu v sume 642,60 €. Účet 461 – bankové úvery dlhodobé k 31. 12. 
2016 je iba jeden úver ktorého zostatok je vo výške 39 391,61 €. Úvery poskytnuté Prima  bankou 
Slovensko z roku 2006 a 2010,  z ktorých prvý  má obec splatiť do roku 2026 a úver čerpaný na 5 % 
spolufinancovanie na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ  v sume 18006 €, bol 
v roku 2016 splatený v lehote splatnosti poslednou splátkou 04.04.2016.  Obec čerpala v roku 2011 
ďalší investičný úver v objeme 27000 €  poskytnutý VÚB na 5 % spoluúčasť pri financovaní projektu 
Regenerácia centrálnej zóny Čaka, tento úver bol tiež v roku 2016 splatený  poslednou splátkou 
vykonanou dňa 20.4.2016. Celková výška úverového zaťaženia obce k 31. 12. 2016 bola v sume 
39 391,61 €. 

V roku 2016 bola vytvorená rezerva v čiastke 2000 €  na audity účtovných závierok IÚZ a KÚZ 
obce a overenie súladu Výročnej správy obce za rok 2016 s účtovnou závierkou obce. 

Obec mala v roku 2016 nevyčerpanú poskytnutú dotáciu zo ŠR na výstavbu Multifunkčného 
ihriska v sume 40000 € poskytnutú ÚV SR a 10 000 € poskytnutých z MF SR obe dotácie boli 
poskytnuté na ten istý projekt v roku 2015, ale ich čerpanie bolo až v roku 2016 z dôvodu obštrukcií 
vo verejnom obstarávaní a tiež aj v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré bránili 
plynulému chodu prác na výstavbe. V roku 2016 bola obci poskytnutá kapitálová dotácia v sume 
41 007 € na Zateplenie a výmenu strešnej krytiny telocvične ZŠ s MŠ pre ZŠ s MŠ č. 364 Čaka. Nakoľko 
na realizáciu projektu muselo byť vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré má svoje lehoty. Poskytnuté 
finančné prostriedky boli zaúčtované ako záväzok, ktorý prešiel do roku 2017. Celkové záväzky obce 
k 31. 12. 2016  boli vo výške 98 808,64 €. 
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9. Vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť k 31. 12.2015 Skutočnosť k 31.12. 2016 

Náklady 548 068,76 591 988,56 

50 – Spotrebované nákupy 58 495,74 69 077,50 

51 - Služby 39 944,54 53 315,45 

52 – Ostatné náklady 356 477,64 370 171,59 

53 – Dane a poplatky 0,00 209,17 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

670,22 194,96 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. 
činnosti a zúčt. časového rozlíšenia  

87 058,25 92 112,08 

56 – Finančné náklady 5 213,20 4 919,28 

58 – Náklady na transféry a náklady 
z odvodov príjmov 

0,00 2 197,70 

 

Názov Skutočnosť k 31. 12.2015 Skutočnosť k 31.12. 2016 

Výnosy 563 542,63 611 009,41 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 15 683,73 15 626,39 

62 - Aktivácia 23,55 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov 

241 792,72 265 425,55 

64 – Ostatné výnosy 13 836,34 11 775,38 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 

2 000,00 

 

1 500,00 

66 – Finančné výnosy 13,18 8,45 

69 – Výnosy z transférov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a Po zriadených obcou 
alebo VÚC 

 

 

290 193,11 

 

 

316 673,64 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, - záporný HV) 

 

15 473,87 

 

19 020,85 

 
Hospodársky výsledok v sume 19 020,85 Eur bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné dôležité informácie 
 

10.1. Prijaté granty a transféry 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 250 344,00  EUR  bol skutočný príjem vo výške 
248 392,77 EUR, čo predstavuje 99,22 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva 

 
218 601,00 

Normatívne a nenormatívne 
prostriedky – základné školstvo 

Okresný úrad Nitra, Odbor školstva 868,00  Predškoláci MŠ 
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Ministerstvo vnútra SR 1898,92 Matričná činnosť 

Ministerstvo vnútra SR 255,09 Register obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 10,60 Register adries 

Okresný úrad Levice 
Odbor krízového riadenia 

 
118,89 

 
Odmena skladníka CO  

ÚPSV a R Levice 2 268,96 Osobitný príjemca RP 

 
ÚPSV a R Levice 

 
2 333,00 

Stravné a školské pomôcky  
Deti v hmotnej núdzi 

ÚPSV a R Levice 43,74 Náradie a OPP  aktivační pracovníci 

 
ÚPSV a R Levice 

 
20 628,93 

Projekt na podporu zamestnanosti 
Chceme byť aktívni na trhu práce 

Ministerstvo vnútra SR 665,64 Zabezpečenie volieb do NR SR  

 
Dobrovoľná požiarna ochrana 
Bratislava 

 
 

700,00 

Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZ 
Čaka 
MT vybavenie a OOPP pre členov 

Spolu prijaté transfery 248 392,77  

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

Kapitálové príjmy  

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

41 007,00 41 007,00 100,00 

 
Kapitálové granty a transfery 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 41 0007 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
41 007,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. Prostriedky získala obec ako zriaďovateľ na opravu 
a zateplenie strechy telocvične v Základnej škole s Materskou školou v Čake. Finančné prostriedky 
tejto kapitálovej dotácie prejdú cez finančné operácie do rozpočtu  nasledujúceho roka na kedy je 
plánovaná realizácia projektu.  
 

10.2. Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce 
 

Názov subjektu Výška poskytnutej dotácie z rozpočtu obce 

Občianske združenie PAŽITE 1 500,00 Eur 

Folklórna skupina Čakanka    500,00 Eur 

 
FC Čaka 

4 080,09 Eur (podpora športu na prevádzku FC náklady vyčíslené 
priamo vo výdavkoch rozpočtu obce)  

 
 

10.3. Významné investičné akcie roku 2016 

Kapitálové výdavky 

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

77 472,00 77 472,00 100,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 77 472,00 EUR boli tieto skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 77 472,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
Rozpis kapitálových výdavkov podľa Ostp Obec 
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Názov Ostp Schválený rozp. € Upravený rozp. € Skutočnosť € Pln. v % 

Rekonštr. a moderniz. 06.2.0 24 221,00 0,00 0,00 0 

Nákup pozemkov 01.1.1 0,00 1 596,00 1596,00 100,00 

Nákup RD č. s. 64 obj. 
určený na likvidáciu  

 
01.1.1 

 
0,00 

 
1 904,00 

 
1 904,00 

 
100,00 

Oprava strechy sklad 
pri OcÚ a býv. pošta 

 
01.1.1 

 
0,00 

 
5 310,86 

 
5 310,86 

 
100,00 

Prípr.a proj. dokument. 
Zberný dvor 

 
05.1.0 

 
0,00 

 
5 580,00 

 
5 580,00 

 
100,00 

Realiz.nových stavieb 
Multifunkčné ihrisko 

 
08.1.0 

  
52 985,14 

 
52 985,14 

 
100,00 

Prípr. a proj.dokument. 
Rekonštr. a moderniz. 
budovy s.č. 325 

 
 
08.2.0 

 
 

0,00 

 
 

10 096,00 

 
 

10 096,00 

 
 

100,00 

Kapitálové výdavky 
s p o l u 

  
24 221,00 

 
77 472,00 

 
77 472,00 

 
100,00 

 
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

Realizácia nových stavieb – Multifunkčné ihrisko 

Z rozpočtovaných  52 985,14 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume 52 985,14 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výstavba bola realizovaná z prostriedkov dvoch dotácii, ktoré obec 
získala v roku 2015 spolu v sume 50 00,00 Eur  a vlastných zdrojov v čiastke 2 985,14 Eur. Samotná 
realizácia celej stavby sa uskutočnila v roku 2016. Obe dotácie boli zúčtované s poskytovateľmi.      

 

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Obec neeviduje žiadne riziká. 
 
 
 
 
 

Vypracoval:    Mgr. Emília Viglašová, ekonómka obce 
            
 
Schválil:   Ľudovít Viglaš, starosta obce 
 
V Čake, 22.06.2017 

 
 
 


