
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu Čaka:  

 

ODBORNÉ STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČENÉHO ÚČTU OBCE ČAKA ZA ROK 2021 

Legislatívne východiská  

Obec pri spracovaní a procese schvaľovania záverečného účtu postupuje v súlade so: 

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).  

Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

b) bilanciu aktív a pasív, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5  v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku 

 

Predložený návrh záverečného účtu neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

(písm. d), nakoľko obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. Predložený návrh ďalej 

neobsahuje ani údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce (písm. f) z dôvodu 

nevykonávania podnikateľskej činnosti obcou. Obecné zastupiteľstvo v Čake rozhodlo o 

neuplatňovaní programového rozpočtovania. Táto možnosť vyplýva obciam s počtom 

obyvateľov do 2 000 z § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Vzhľadom na uvedené predložený návrh záverečného účtu obce neobsahuje ani hodnotenie 

plnenia programov obce (písm. g).   

Dodržanie informačnej povinnosti obce 

V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení je obec povinná zverejniť návrh záverečného 

účtu na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle a to najmenej 15 dní pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. Návrh záverečného účtu má uvedený deň zverejnenia 7.6.2022. Ku 

dňu zostavovania stanoviska k návrhu záverečného účtu 14.6.2021 bolo preverené jeho 

zverejnenie v súlade so zákonom o obecnom zriadení. V zmysle § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) je obec povinná 

zverejňovať návrh záverečného účtu aj na elektronickej úradnej tabuli na cuet.slovensko.sk a to 

v rovnaký deň ako zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Možno skonštatovať že 

obec zverejnila návrh záverečného účtu na CUET v rovnaký deň ako aj na webovom sídle.  

Vzhľadom na termín OZ 28.6.2022 bude dodržaná minimálna 15 dňová lehota na zverejnenie.  

 

K dodržaniu povinnosti auditu zo strany obce v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

Podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení je obec povinná si dať overiť účtovnú závierku 

audítorom. V zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 o účtovníctve je povinná tak urobiť do 

jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje teda do 31.12.2022. Ku 

dňu zostavenia stanoviska k návrhu záverečného účtu nebol ukončený audit účtovnej závierky.  

 

 

Rozpočtové hospodárenie 

Rozpočet na rok 2021 bol schválený uznesením č. 85 prijatom na obecnom zastupiteľstve 

konanom dňa 17.3.2021. Rozpočet bol schvaľovaný na úrovní hlavnej kategórií ekonomickej 

klasifikácie. Celkový rozpočet  bol zostavený ako prebytkový. Rozpočet bol počas roka menený 

rozpočtovými opatreniami, pričom rozpočet po poslednej zmene ostal prebytkový s prebytkom 

vo výške 7 875,99 €. V návrhu záverečného účtu sú rozpísané všetky rozpočtové opatrenia obce 

vykonané v predchádzajúcom roku.  

 Schválený rozpočet     Rozpočet po poslednej zmene 

Bežné príjmy 572 797 734 443,59 

Bežné výdavky 555 682 725 423,82 

Rozdiel 17 115 9 019,77 

   

Kapitálové príjmy 25 000 25 000 

Kapitálové výdavky 25 000 25 000 

Rozdiel 0 0 

   

Príjmové finančné operácie 5 053,52 13 374,22 

Výdavkové finančné operácie 14 518 14 518 

Rozdiel - 9 464,48 - 1 143,78 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ 

A. Bežné príjmy  

Porovnanie plnenia rozpočtu bežných príjmov s predchádzajúcimi rozpočtovými rokmi: 



 Schválený rozpočet Rozpočet po poslednej 
zmene 

Skutočné plnenie 
podľa FIN 1-12 

2021 570 797 734 443,59 734 225,98 

2020 552 367 662 450,68 658 078,23 

2019 592 470 665 627,09 656 028,77 

2018 490 612 531 806,00 526 513,87 

2017 483 456 524 521,00 519 728,60 

2016 467 431 538 838,00 535 564,43 

2015 440 559 483 265,00 478 661,29 

 

Bežné príjmy k 31.12.2021 boli vo výške 734 225,98 € z toho bežné príjmy obce boli vo výške 

722 583,65 € a bežné príjmy rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Čaka 

(ďalej len „RO“) boli vo výške 11 642,33 €. Bežné príjmy sa tak medziročne zvýšili o 76 147,75 

€.  

Z hľadiska hodnotenia hospodárenia obce má význam aj štruktúra dosiahnutých príjmov 

a pomer medzi vlastnými bežnými príjmami a cudzími príjmami (granty a transfery) a ich 

dopad na zvýšené bežné príjmy obce. Vlastné príjmy obce a RO boli vo výške 337 742,35 € 

a cudzie príjmy (granty a transfery) obce a RO boli vo výške 396 483,63 €. Z uvedeného 

vyplýva, že zvýšenie bežných príjmov bolo výlučne z dôvodu zvýšených príjmov z grantov 

a transferov, ktoré sa medziročne zvýšili o 89 289,27 € a naopak vlastné bežné príjmy obce a 

RO sa medziročne znížili o 13 141,52 €.  

daňové príjmy 

Základom vlastných príjmov obce Čaka sú daňové príjmy a to príjmy z podielových daní 

(podiel na dani z príjmu fyzických osôb posielaných samosprávam) a príjmy z miestnych daní 

v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad“).  

Vývoj podielových daní (porovnanie prognózy a reálneho výnosu): 

Rok Prognóza MFSR Reálny výnos 

2021 248 963 262 811,95 

2020 271 980 265 474,43 

2019 257 448 261 956,39 

2018 232 464 242 020,16 

Obec získala v roku 2021 oproti prognózovanej čiastke o 13 848,95 € viac, avšak medziročne sa 

znížil príjem z podielových daní o 2 662,48 €. Pokles príjmov z podielových daní v roku 2021 bol 

spôsobený znížením PPŽ (prepočítaného počtu žiakov) ako jedného z ukazovateľov 

ovplyvňujúceho výšku podielových daní (v roku 2020 bol PPŽ 1 133,4 a v roku 2021 bol PPŽ 

998,6, pokles o 134,8). Pokles PPŽ tak medziročne negatívne ovplyvnil výšku získaných 



podielových daní a to aj napriek faktu, že sa mierne zvýšili ostatné ukazovatele – počet 

obyvateľov stúpol o 1 a počet obyvateľov 62 + stúpol o 3.  

Príjem z daní v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

V roku 2021 mala obec Čaka príjem z dane z nehnuteľnosti vo výške 33 824,88 €, z toho 

najväčšiu časť tvorila daň z pozemkov 29 729,95 €. Zvyšok vo výške 4 094,93 bolo z dane zo 

stavieb.  

Prehľad vývoju dani z nehnuteľností:  

 Skutočnosť plnenia 

2015 29 014,97 

2016 35 655,27 

2017 30 742,20 

2018 33 589,74 

2019 35 969,25 

2020 33 910,77 

2021 33 824,88 

 

Obec mala príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 9 317,56 

€, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 1 241,89 €. Zvýšenie príjmov z poplatku za komunálny 

odpad bolo spôsobené nadobudnúť účinnosti nového VZN upravujúceho sadzbu poplatku. 

Náklady na zber a zneškodnenie odpadu boli v roku 2021 vo výške 13 165,67 €.  

 
Prehľad vývoju poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 

 Skutočnosť plnenia  

2015 8 230,66 

2016 8 423,84 

2017 8 489,55 

2018 8 211,54 

2019 8 434,74 

2020 8 075,67 

2021 9 317,56 

 

Okrem toho obec v roku 2021 vybrala 954,67 € na dani zo psa.  

nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku, administratívnych a správnych 

poplatkov a pokút.  

V roku 2021 bol celkový príjem z nedaňových príjmov vo výške 23 870,96 €.   



Rozpis skutočného plnenia nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie podľa údajov 

z FIN 1-12: 

 2021 2020 2019 2018 

Z prenajatých pozemkov 4 027,17 3 975,87 3 975,87 5 589,99 

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 
(vrátane obecnej bytovky)  

6 412,44  5 338,78 3 664,27 3 565,54 

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení  0 94,40 691,14 128,79 

Ostatné poplatky (správne poplatky) 2 577,50 1 704,65 2 888,55 2 640,50 

Za porušenie predpisov  0 0 0 82,20 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 6 497,75  4 608,41 3 757 3 506,22 

Za školy, školské zariadenia  942,50 779 1 204 1 300 

Za stravné 2 854,26 2 914,86 2 600,82 8 018,86 

Z účtov finančného hospodárenia (úroky) 0 18,40 35,53 82,74 

Vratky 559,34 5 170,50 569,20 1 211,25 

Spolu 23 870,96 24 604,87 19 386,38 26 126,09 

 

- granty, transfery 

V roku 2021 boli preposlané granty a transfery vo výške 396 483,63 € z toho 4 680 € mala 

príjem RO. Ako bolo vyššie uvedené, obec mala v roku 2021 vyššie príjmy z grantov a transferov 

oproti predchádzajúcemu roku. Zvýšené príjmy bolo predovšetkým z dôvodu: 

- dotácie na odstránenie havarijného stavu podlahových plôch telocvične ZŠ 57 252 €,  

- dotácie na odstránenie havarijného stavu vonkajších výplní na telocvični ZŠ 29 270 €,  

- transferu na testovanie COVID-19 – 19 435 €.  

Naopak k zníženiu finančných prostriedkov došlo pri normatívnych a nenormatívnych 

finančných prostriedkoch určených pre ZŠ – medziročné zníženie o 10 907,89 €.  

 

B. Kapitálové príjmy  

Obec rozpočtovala kapitálové príjmy vo výške 25 000 €, ktoré boli plánované ako príjem 

z predaja majetku – traktoru Zetor. Uvedený predaj majetku sa však v roku 2021 neuskutočnil 

a skutočný príjem k 31.12.2021 bol vo výške 186 € a to z predaja pozemkov vo vlastníctve obce.  

 

 

C. Príjmové finančné operácie  

 

Príjmové finančné operácie boli vo výške 14 254,27 € z toho 880 € príjmové finančné operácie 

obce, ktoré tvorili prijaté zábezpeky z nájomných bytov a 13 374,27 € príjmové finančné 

operácie RO, ktoré boli tvorené zapojením nevyčerpaných účelovo určených finančných 



prostriedkov z predchádzajúceho roka – zostatok prijatej dotácie na stravu detí v RO v sume 

8 320,80 €, stravné prijaté od žiakov a zamestnancov RO v sume 1 222,05 € a zostatok 

normatívnych finančných prostriedkov RO k 31.12.2020 v sume 3 831,42 €.  

 

ROZPOČET VÝDAVKOV  

A. Bežné výdavky  

V roku 2021 boli bežné výdavky vo výške 704 447,61 €, z toho bežné výdavky obce boli 

331 610,04 € a bežné výdavky RO boli 372 837,57 €.    

Prehľad skutočnosti dosiahnutých bežných výdavkov:  

Rok Bežné výdavky k 31.12 

2021 704 447,61 

2020 641 649,90 

2019 599 943,58 

2018 463 946,61 

2017 496 735,01 

2016 492 887,08 

2015 441 086,14 

 

Čerpanie rozpočtu výdavkov obce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v členení v zmysle 

vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) tzv. funkčná klasifikácia:  

 2020 2020 2019 2018 2017 

Všeobecné verejné služby 01      

Výkonné a zákonodarné orgány 01.1.1 121 504,16 131 992,52 117 908,86 101 954,22 90 592,54 

Finančné a rozpočtové záležitosti 01.1.2 626,73 649,83 843,79 769,22 742,08 

Iné všeobecné služby 01.3.3  2 734,23 2 673,54 3 974,72 4 388,20 3 777,17 

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 
01.6.0 

3 194,05 3 739,88 1 736,74  526,86 557,50 

Transakcie verejného dlhu 01.7.0 1 386,82 1 489,56 2 448,05 1 878,99 1 031,42 

Obrana 02      

Civilná ochrana 02.2.0 19 590,46 4 533,07 0 0 0 

Verejný poriadok a bezpečnosť 03      

Ochrana pred požiarmi 03.2.0 3 590,54 7 936,29 0 0 0 

Ochrana životného prostredia 05      

Nakladanie s odpadmi 05.1.0 13 165,67 15 842,96 61 205,56 10 480,65 8 899,20 

Bývanie a občianska vybavenosť 06       

Rozvoj bývania 06.1.0 2 415,32 3 157,62 2 103,42 272,32 829,18 

Rozvoj obcí 06.2.0 55 054,73 64 491,35 43 012,01 26 940,86 42 641,64 

Zásobovanie vodou 06.3.0 72,03 32,39 2 627,27 0 1 068,96 



Verejné osvetlenie 06.4.0 9 299,94 10 464,62 11 522,33 10 380,97 11 060,02 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08      

Rekreačné a športové služby 08.1.0 1 204,69 11 939,69 2 653,57 2 013,72 2 335,12 

Kultúrne služby 08.2.0 8 073,33 8 265,42 20 612,40 11 848,06 13 515,37 

Vzdelávanie 09      

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 
09.1.1.1 

0 0 128,14 688,62 2 046,21 

Primárne vzdelávanie 09.1.2 87 211,39 2 892,50 3 194,20 3 774,35 12 690 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD 
09.5.0 

0 0 0 20,96 275,54 

Vedľajšie služby v školstve 09.6.0 0 99 0 1 238,03 942,87 

Vedľajšie služby v školstve nedefinované podľa 
úrovne 09.6.0.8 

0 0 414,68 7 956,33 3 825,75 

Sociálne zabezpečenie 10      

Staroba 10.2.0 1 500 0 982,70 91,99 1 142,16 

Rodina a deti 10.4.0  985,95 5 780,73 2 039,12 1 960,12 3 830,56 

SPOLU 331 610,04 275 980,97 277 407,56 187 184,47 201 803,29 

 

Bežné výdavky obce medziročne vzrástli o 55 629,07 €. Uvedené bolo spôsobené najmä:  

- výdavkami na testovanie COVID – 19 (uvedené výdavky boli zatriedené do funkčnej 
klasifikácií 02.2.0 Civilná ochrana), tieto výdavky však boli hradené z transferu od MV SR 
vo výške 19 435 €,  

- výdavkami na odstránenie havarijného stavu budovy telocvični (výdavky vo funkčnej 
klasifikácií 09.1.2 Primárne vzdelávanie), obec na úhradu týchto výdavkov dostala 
dotáciu vo výške 86 522 €.   

V prípade ak by sme uvedené výdavky nebrali do úvahy, dospeli by sme k tomu že bežné 
výdavky sa naopak medziročne znižovali. Avšak rovnako aj v roku 2020 obec realizovala určité 
aktivity zahrnuté v rámci rozpočtu bežných výdavkov z grantov a transferov napr. z dotácie na 
zníženie energetickej náročnosti kuchyne (časť bola zahrnutá v bežných výdavkoch), 
rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne a pod. Pri vylúčení výdavkov hradených s kódom 
zdroja 111 (výdavky kryté grantom, transferom zo štátu) zistíme, že medziročne sa bežné 
výdavky obce v roku 2021 znížili o 23 258,53 €.  

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie  

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou boli vo výške 

372 837,57 €.  

Porovnanie bežných výdavkov Základnej školy s materskou školou s predchádzajúcim 

rozpočtovým rokom:  

 2021 2020 2019 

Civilná ochrana 02.2.0 971,78 2 000 0 

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09.1.1.1 49 328,24 46 421,05 39 692,50 

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09.1.2.1 108 964,11 104 347,26 86 077,78 

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 09.2.1.1. 117 881,51 120 687,48 102 107,80 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 09.5.0 16 532,80 16 143,19 13 762,85 



Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 09.6.0.1. 12 800,79 12 088,31 10 594,78 

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 09.6.0.2. 28 617,50 28 123,71 30 731,38 

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 

09.6.0.3.  

37 740,84 35 857,93 39 568,93 

SPOLU 372 837,57 365 668,93 322 536,02 

 

B. Kapitálové výdavky  

Obec mala v roku 2021 kapitálové výdavky vo výške 4 680 €, ktoré boli tvorené výdavkami na 

projektovú dokumentáciu Zberného dvoru 4 080 € a 600 € na projektovú dokumentáciu na 

parkovisko a chodníky.  

C. Výdavkové finančné operácie 

Výdavkové finančné operácie boli vo výške 15 969,92 € a boli tvorené splatením istiny 

bankového úveru vo výške 14 517,92 € a poskytnutím finančnej výpomoci vo výške 1 452 € na 

úhradu výdavkov na pohreb.  

 

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA 

 

V zmysle § 2 písm. b) sa  prebytkom rozpočtu obce rozumie kladný rozdiel medzi príjmami 

rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežný 

a kapitálový rozpočet) 

Schodkom rozpočtu sa rozumie v súlade s § 2 písm. c) záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu 

obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežný a kapitálový 

rozpočet).  

Z uvedeného vyplýva, že rozpočet finančných operácií sa nezohľadňuje pri určovaní prebytku, 

resp. schodku rozpočtu. Výsledok rozpočtového hospodárenia teda nezahŕňa rozpočet 

finančných operácií.  

 Schválený rozpočet 
Rozpočet po 

poslednej zmene 
Skutočné plnenie 

Bežné príjmy 570 797 734 443,59 734 225,98 

Bežné výdavky 555 682 725 423,82 704 447,61 

Rozdiel 15 115 9 019,77 29 778,37 

    

Kapitálové príjmy 25 000 25 000 186 

Kapitálové výdavky 25 000 25 000 4 680 

Rozdiel 0 0 - 4 494 

    

Prebytok/schodok rozpočtu  15 115 9 019,77 25 284,37 



    

Príjmové finančné operácie 5 053,52 13 374,22 14 254,27 

Výdavkové finančné operácie 14 518 14 518 15 969,92 

Rozdiel - 9 464,48 - 1 143,78 - 1 715,65 

 

Bežný rozpočet bol prebytkový s prebytkom 29 778,37 €. Prebytok bežného rozpočtu bol 

použitý na úhradu schodku kapitálového rozpočtu vo výške 4 494 €.  

Výsledok hospodárenia obce v roku 2021 zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške 25 284,37 €.  

 

Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak možno použiť v 

rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej 

únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z 

tohto prebytku vylučujú.  

Z prebytku sa tak vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 

16 347,54 €. 

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu 

obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a 

realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Schodok rozpočtu finančných operácií 

je vo výške 1 715,65 €.   

Obec Čaka nemá okrem Rezervného fondu iné peňažné fondy. Výsledok hospodárenia zistený 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po 

vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov a úhrady schodku rozpočtu 

finančných operácií bude celý použitý na tvorbu rezervného fondu. Tvorba rezervného fondu 

sa teda navrhuje vo výške 7 221,18 €.  

Prehľad vývoju výsledku hospodárenia obce v predchádzajúcich rokoch:  

 2021 2020 2019 2018 

Príjmová časť rozpočtu  734 411,98 794 966,40 1 082 279,71 765 823,39 

• bežné príjmy 734 225,98 658 078,23 656 028,77 525 955,18 

• kapitálové príjmy 186 136 888,17 426 250,94 239 868,21 

Výdavková časť rozpočtu 709 127,61 793 319,92 989 531,89 849 342,60 

• bežné výdavky 704 447,61 641 649,90 599 943,58 463 946,61 

• kapitálové výdavky 4 680 151 670,02 389 588,31 385 395,99 

Prebytok/schodok rozpočtu 25 284,37 1 646,48 92 747,82 - 83 519,21 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce 

 

Obec v roku 2021 poskytla dotácie z rozpočtu spolu vo výške 2 000 € 

- 1 500 € občianske združenie PAŽITE 

- 500 € FS ČAKANKA 



Použitie a zúčtovanie poskytnutej dotácie bude predmetom kontroly v II. polroku 2022.  

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

Spôsob výpočtu celkovej sumy dlhu je uvedený v § 17 ods. 7 a 8 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého sa celkovou sumou dlhu obce rozumie, súhrn 

záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov 

z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. Do celkovej sumy dlhu obce 

sa podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidiel územnej samosprávy nezapočítavajú: 

− pôžičky poskytnuté z Audiovizuálneho fondu 

− z úveru poskytnutého štátnym fondom rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) 

− záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu a pôžičky 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 alebo vyšším 

územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí, aj ak obec alebo vyšší 

územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, 

najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.  

Celková suma dlhu obce Čaka k 31.12.2021 bola vo výške 61 291,61 €. Bežné príjmy 

predchádzajúceho rozpočtového roka (2020) boli vo výške 658 078,23 €. Celková suma dlhu 

predstavuje 9,31 % bežných príjmov za rok 2020.  

Vývoj dlhu obce v roku 2021 

K 31.12.2020 mala obec prijaté 4 bankové úver s nasledovnými zostatkami:  

- 50 827,62 € 

- 1 362 € 

- 8 967,91 € 

- 4 € 

Celková suma zostatku nesplatených istín bankových úverov bola vo výške 61 161,53 €. Okrem 

toho mala obec prijatú aj návratnú finančnú výpomoc z MFSR poskytnutú v dôsledku výpadku 

príjmov z podielových daní vo výške 14 652 €.  

Počas roka 2021 obec splatila istinu bankových úverov v celkovej výške 14 517,92 €. 

K 31.12.2021 ostal nesplatený iba jeden bankový úver, ktorého istina bola vo výške 46 639,61 

€. Celkovú výšku dlhu obce Čaka tak tvorí nesplatená istina bankového úveru vo výške 46 639,61 

€ a návratná finančná výpomoc vo výške 14 652 €.   



Suma splátok návratných zdrojov financovania: 

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stanovuje limit pre sumu splátok 

návratných zdrojov financovania na 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 

zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Zároveň však platí 

v zmysle § 17 ods. 8 posledná veta, že do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa 

nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia. Výška bežných príjmov 

znížených o uvedené cudzie prostriedky (ekonomická klasifikácia 311, 312) je 350 883,87 €. 

V roku 2021 bolo splatená istina úverov vo výške 14 517,92 € a na úrokoch bolo zaplatených 

1 329,32 €, a teda celková suma splátok predstavuje 4,52 % bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o cudzie prostriedky.  

 

ZÁVER 

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa 

§ 16 ods. 5 daného zákona.  

Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený v lehote najmenej na 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým.   

                                                                                                                   ......................................... 

                                                                                                           (Hlavný kontrolór obce Čaka) 

 


