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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ČAKA K NÁVRHU ROZPOČTU 
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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 2019 a k viacročnému rozpočtu na 

roky 2020 -2021 (ďalej len návrh rozpočtu).  

 

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu 

z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu.  

 

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 13.2.2019 t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 

obecným zastupiteľstvom, tak ako to stanovuje § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení.  

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 (ďalej len OZ)  s počtom obyvateľov do 2 000 

nerozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtovania. OZ Čaka rozhodlo o neuplatňovaní 

programového rozpočtovania. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 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.  

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

a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok  

b) rozpočtom obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 
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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 2020 a 2021).  

 

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. 

 

V zmysle § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozpočet 

predkladá na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.  

Návrh rozpočtu je rozpísaný na úroveň kategórie ekonomickej klasifikácie. Schvaľovanie 

návrhu rozpočtu je plánované na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie t. j:  

100 daňové príjmy 

200 nedaňové príjmy  

300 granty a transfery  

600 bežné výdavky  

700 kapitálové výdavky  

400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  

500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  

800 výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  

 

A. BEŽNÝ ROZPOČET 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Bežné príjmy 584 470 523 012 525 412 

Bežné výdavky 545 538 477 150 480 750 

Rozdiel   38 932 45 862 44 662 

 

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Kapitálové príjmy 342 910 0 0 

Kapitálové výdavky 284 949 0 0 

Rozdiel 57 961 0 0 

 

 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Príjmové fin. operácie 13 248 0 0 



Strana 4 z 5 
 

Výdavkové fin. operácie 110 141 22 188 14 518 

Rozdiel - 96 893 - 22 188 - 14 518  

 

Bežný rozpočet na rok 2019 spĺňa podmienku v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je zostavený ako prebytkový s prebytkom 

39 932 €. Rovnako aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 57 961 

€. V zmysle § 10 ods. 7 posl. veta ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený 

ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov 

financovania (výdavkové finančné operácie). Schodok finančných operácií je vo výške 96 893 

€ bude hradený prebytkom bežného rozpočtu.  

Celkový výsledok hospodárenia vrátane príjmových finančných operácií je plánovaný ako 

vyrovnaný.   

Rozpočty na roky 2020 a 2021 sú zostavené ako prebytkové.    

 

Celkovo možno skonštatovať, že rozpočty na rok 2019 až 2021 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 2019 počíta s príjmami vo výške 584 470 €. Základom 

vlastných bežných príjmov obce sú daňové príjmy, ktoré zahŕňajú príjem z podielových daní 

(podiel z dane z príjmov fyzických osôb) a príjem z miestnych daní v zmysle zákona č. 

582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Obec v návrhu rozpočtu na rok 2019 vychádzala zo zverejnenej prognózy MFSR 

a príjem z podielových daní nastavila na 257 448 € v súlade s prognózou. Rozpočet bežných 

príjmov je pozitívne ovplyvnený plánovaným transferom na odstránenie nelegálnej skládky vo 

výške 51 287 €. Uvedenému však korešponduje bežný výdavok vo funkčnej klasifikácií 05.1.0 

nakladanie s odpadmi, spolufinancovanie obce predstavuje 2 699 €.  

B. Rozpočet kapitálových príjmov 

 

V rozpočte kapitálových príjmov sa v roku 2019 predpokladá príjem 91 209 € na rekonštrukciu 

ciest. Uvedený príjem bude použitý na úhradu krátkodobého úveru, nakoľko spôsob 

financovania projektu rekonštrukcie ciest bol nastavený ako refundácia a predložené faktúry za 

realizáciu projektu boli uhradené ešte v roku 2018 z prostriedkov krátkodobého úveru.  

V návrhu rozpočtu na rok 2019 obec predpokladá aj prijatie zvyšných prostriedkov na projekt 

zníženie energetickej náročnosti KD vo výške 251 701 €.  

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

 

A. Rozpočet bežných výdavkov 
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Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 je vo výške 545 538 €. Navýšenie rozpočtu 

oproti skutočnosti bežných výdavkov roku 2018 je spôsobené plánovaným výdavkom na 

likvidáciu skládky v celkovej hodnote 53 986 € (príjem z transferu vo výške 95 % nákladov je 

v bežných príjmoch). Ďalšie zvýšenie je navrhované v položke mzdy platy vo funkčnej 

klasifikácií 01.1.1 (výkonné a zákonodarné orgány) kde je premietnuté navýšenie platu starostu 

ako aj zvyšovanie platov vo verejnej správe. Navýšenie prostriedkov na mzdy sa plánuje aj vo 

funkčnej klasifikácií 06.2.0 (rozvoj obcí). V uvedenej funkčnej klasifikácií je aj rezerva na 

prípadné projektové dokumentácie v položke špeciálne služby (5 000 €).  

 

 

B. Rozpočet kapitálových výdavkov 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019 je navrhnutý vo výške 284 949 €.  

264 949 € je plánovaných na ukončenie projektu zníženia energetickej náročnosti KD z toho 

spolufinancovanie obce vo výške 5 % predstavuje 13 248 € (bude hradené z prostriedkov 

úveru).  

Zvyšné kapitálové výdavky vo výške 20 000 € tvoria rezervu na prípadné kapitálové výdavky 

realizované v priebehu roku (presun obecného úradu prípadne iný projekt).  

 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

V zmysle § 10 ods. 6 prvá veta zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú aj finančné operácie, ktorými 

sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov peňažných fondov 

vyššieho územného celku a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

Príjmové finančné operácie sú vo výške 13 248 € a predstavujú výšku spolufinancovania 

projekt zníženia energetickej náročnosti KD.  

Výdavkové finančné operácie sú plánované vo výške 110 141 € z toho 91 209 € predstavuje 

splatenie krátkodobého úveru na projekt rekonštrukcie ciest a zvyšok tvorí plánované splatenie 

istín úverov vo výške 18 932 €. Úroky z úverov sú plánované vo výške 2 500 € (bežné výdavky, 

funkčná klasifikácia 01.7.0).  

 

ZÁVER – ZHRNUTIE 

 

Návrh rozpočtu obce Čaka na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021  

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

odporúčam po prerokovaní schváliť rozpočet na rok 2019 a zobrať na vedomie rozpočet na roky 

2020 a 2021.  

 

 

V Leviciach dňa 19.2.2019                                                    ................................................. 

                                                                                            (Hlavný kontrolór obce) 

  


