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V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení predkladám 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Čaka na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu na 

roky 2022 -2023 (ďalej len návrh rozpočtu).  

 

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu 

z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti jeho zostavenia a predloženia ako aj reálnosti 

ekonomických východísk predpokladaných v rozpočte.  

 

ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, konkrétne: 

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov 

- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 

- Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti 

 

Návrh rozpočtu ďalej zohľadňuje aj príslušné ustanovenia: 

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov 

- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov  

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým (zverejnený na úradnej tabuli obce, 

ako aj na webovom sídle obce) dňa 4.2.2021.  

V zmysle § 34 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je obec povinná 

zverejňovať rozpočet aj na elektronickej úradnej tabuli na cuet.slovensko.sk a to v rovnaký deň 

ako zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Navrhujem konzultovať s dodávateľom 

ktorý pre nás zriadil webové sídlo automatický transfer povinne zverejňovaných údajov, ktoré 

budú zverejňované na webovom sídle obce aj na CUET.   

 

V zmysle § 4 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozpočet obce 

predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet obce vyjadruje 

samostatnosť jej hospodárenia.  

V súlade s čl. 9 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti obce zostavujú svoj rozpočet na 

tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný 

rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje 

o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  
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V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce 

(program obce), ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 nerozhodne 

o neuplatňovaní programového rozpočtovania. Obecné zastupiteľstvo Čaka rozhodlo 

o neuplatňovaní programového rozpočtovania uznesením č. 41 zo dňa 19.12.2019.  

Viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce je tvorení:  

a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok  

b) rozpočtom obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 

c) rozpočtom obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa 

písmena b) 

Vzhľadom na § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v písm. b) 

a c) nie sú záväzné (rozpočet na rok 2022 a 2023).  

Vnútorné členenie návrhu rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy na:  

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet")  

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet")  

c) finančné operácie. 

A. BEŽNÝ ROZPOČET 

Rozpočtové roky 2021 2022 2023 

Bežné príjmy 570 797 583 918 600 124 

Bežné výdavky 555 682 567 733 575 483 

Rozdiel   15 115 16 185 24 641 

 

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Rozpočtové roky 2021 2022 2023 

Kapitálové príjmy 25 000 0 0 

Kapitálové výdavky 25 000 0 0 

Rozdiel 0 0 0 

 

 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE 

Rozpočtové roky 2021 2022 2023 

Príjmové fin. operácie 0 0 0 

Výdavkové fin. operácie 14 518 4 188 7 851 

Rozdiel - 14 518 - 4 188 - 7 851 
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Bežný rozpočet na rok 2021 spĺňa podmienku v zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a je zostavený ako prebytkový s prebytkom 15 115 €. 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. V zmysle § 10 ods. 7 posl. veta zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak je bežný rozpočet zostavený ako 

prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov 

financovania (výdavkové finančné operácie).  

Celkový rozpočet vrátane rozpočtu finančných operácií, kde sa počíta so splatením istiny úveru 

vo výške 14 518 €, je plánovaný ako prebytkový s prebytkom 597 €.   

Rozpočty na roky 2022 a 2023 sú zostavené ako prebytkové.  

 

Celkovo možno skonštatovať, že rozpočty na rok 2021 až 2023 spĺňajú zákonné požiadavky 

kladené na rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004. 

 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

 

A. Rozpočet bežných príjmov 

 

  Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2021 počíta s príjmami vo výške 570 797 €, čo 

predstavuje zníženie bežných príjmov oproti skutočnosti roku 2020 o 59 836 €. Zníženie príjmov 

oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu rozpočtovaných nižších príjmov na prenesený výkon 

štátnej správy v školstve t. j. normatívne a nenormatívne financovanie základnej školy (bude sa 

upravovať v priebehu roka) a zníženiu príjmov z podielových daní.  

Bežné príjmy sú negatívne dotknuté následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia 

COVID-19. Negatívne dôsledky sa dotýkajú celej územnej samosprávy z dôvodu ich primárneho 

financovania prostredníctvom dane z príjmov fyzických osôb tzv. podielových daní, ktoré sa 

rozdeľujú v pomere 70 % pre obce a mestá a 30 % pre VÚC. Obec Čaka nastavila príjem 

z podielových daní na úroveň prognózy MF SR t. j. vo výške 248 963 €, čo predstavuje zníženie 

príjmov z podielových daní oproti minulému roku o 16 511 €. Zníženie predpokladaného príjmu 

z podielových daní je z dôvodu predpokladaného nižšieho výberu dane z príjmov fyzických osôb 

(z dôvodu pandémie), avšak negatívne sa na výške podielových daní prejavilo aj zníženie PPŽ 

(prepočítaného počtu žiakov) ktorý bol v roku 2020 na úrovni 1 133,4 a v roku 2021 je 998,6 t.j. 

zníženie o 134,8 PPŽ. Počet obyvateľov sa zmenil iba minimálne oproti predchádzajúcemu roku 

(zvýšenie o 1 obyvateľa). K výške podielových daní vydala prognózu v januári 2021 aj KRRZ 

(Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť) ich odhad pre obec Čaka je vo výške 258 849 € 

čo predstavuje zvýšenie o 9 886 € (3,97 %) oproti prognóze MF SR. Vzhľadom na uvedené 

možno pozitívne hodnotiť nastavenie výšky podielových daní na prognózu MF SR a teda 

vytvorenie určitej rezervy.  

Ďalšou významnou časťou bežných príjmov sú príjmy z miestnych daní. V tejto časti bežných 

príjmov sa očakáva zvýšenie pri poplatku za komunálny odpad a dso. V ostatných častiach 

bežného rozpočtu sa v zásade vychádza zo skutočnosti predchádzajúceho roku 2020 
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s výnimkou grantov a transferov (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie 300) a to 

predovšetkým v časti transferov na prenesený výkon štátnej správy v školstve.  

 

B. Rozpočet kapitálových príjmov 

 

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sa počíta s kapitálovými príjmami vo výške 25 000 € a to 

z predaju hnuteľného majetku Traktor Zetor Major CL 80. Schválenie spôsobu predaja majetku 

obchodnou verejnou súťažou bolo schválené uznesením č. 68 zo dňa 18.11.2020, podmienky 

obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením č. 72 zo dňa 15.12.2020.  

 

C. Príjmové finančné operácie  

 

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sa nepočíta s príjmovými finančnými operáciami. 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU  

 

A. Rozpočet bežných výdavkov 

 

  Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 je nastavený vo výške 555 682 €. 

Rozpočet bežných výdavkov vychádza predovšetkým zo skutočnosti predchádzajúceho roka 

pričom zohľadňuje predpokladané zmeny v roku 2021. V kategórií ekonomickej klasifikácie 610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, funkčnej klasifikácie 01.1.1 výkonné 

a zákonodarné orgány sa predpokladá úspora výdavkov na mzdy o takmer 6 500 € oproti 

skutočnosti predchádzajúceho roka. Uvedené je z dôvodu, že v predchádzajúcom roku bol 

rozpočet navýšený z dôvodu vyplatenia odchodného zamestnankyne ako aj preplatenia 

nevyčerpanej dovolenky. Rozpočet na originálne školské kompetencie je určený podľa prognózy 

MF SR a je negatívne ovplyvnený poklesom PPŽ. Presný podiel určený na originálne školské 

kompetencie je v zmysle údajov z prognózy 91 339,53 €, rozpočet je zaokrúhlený na 92 000 €. 

V časti prenesených kompetencií v školstve je rozpočet nastavený na 230 000 €, čo sa však bude 

upravovať podľa aktuálnych preposlaných príjmov.  

 

B. Rozpočet kapitálových výdavkov 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov je navrhovaný vo výške kapitálových príjmov z predaja majetku 

t. j. 25 000 €.  

 

C. Výdavkové finančné operácie 

Výdavkové finančné operácie sú plánované vo výške 14 518 € a sú tvorené úhradou istiny 

úverových prostriedkov. V roku 2021 obci končí splatnosť troch bankových úverov 

s nasledovnými zostatkami istiny k 31.12.2020: 
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- 1 362 € (splatnosť 20.2.2021) 

- 8 967,91 € (splatnosť 30.11.2021) 

- 4 € (splatnosť 10.1.2021) 

Okrem toho obci ostáva jeden bankový úver ktorého nesplatená istina je 50 827,62 € 

a návratná finančná výpomoc poskytnutá z MF SR na vykrytie výpadku podielových daní v roku 

2020 vo výške 14 652 € (pri tejto návratnej finančnej výpomoci nedochádza k úročenia 

a splatnosť je posunutá o 4 roky).  

 

 

ZÁVER – ZHRNUTIE 

 

Návrh viacročného rozpočtu obce Čaka na roky 2022 – 2023 a návrh rozpočtu obce na rok 2021 

rešpektuje právne normy a procesné podmienky súvisiace s prípravou rozpočtu obce. A teda 

odporúčam po prerokovaní schváliť rozpočet na rok 2021 a zobrať na vedomie rozpočet na roky 

2022 a 2023.  

 

 

V Leviciach dňa 4.2.2021                                                     ................................................. 

                                                                                   (Hlavný kontrolór obce JUDr. Marek Keller)  

 


