V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení predkladám
obecnému zastupiteľstvu Čaka:

ODBORNÉ STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČENÉHO ÚČTU OBCE ČAKA ZA ROK 2019
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 je spracované na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2019 a na základe finančných
a účtovných výkazov.
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 25.6.2020. Ku
dňu zostavovania stanoviska k návrhu záverečného účtu 25.6.2020 bolo preverené jeho
zverejnenie v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
platí že počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za dodržané,
ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie
daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Medzi lehotami
podľa osobitných predpisov na ktoré zákon odkazuje je aj § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v zmysle ktorého je obec povinná prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Súlad so zákonom všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje náležitosti, ktoré stanovuje § 16 ods. 5
zákona č. 583/2004.
§ 16 ods. 5: 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 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Vzhľadom na uvedené predložený návrh záverečného účtu obce
neobsahuje ani hodnotenie plnenia programov obce (písm. g).
K dodržaniu povinnosti auditu zo strany obce v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004
Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení je obec povinná dať si 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
31.12.2020. Ku dňu zostavenia stanoviska k návrhu záverečného účtu bol ukončený audit
účtovnej závierky. V správe audítora bolo skonštatované, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia.
K zostaveniu záverečného účtu
Obec pri zostavovaní návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16
ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k P.O., ktorým poskytla prostriedky z rozpočtu,
k štátnemu rozpočtu a rozpočtom iných obcí.

Rozpočtové hospodárenie
Rozpočet na rok 2019 bol schválený uznesením OZ č. 2 zo dňa 28.2.2019. Rozpočet bol
schválený na úrovni hlavných kategórií. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako
prebytkový. Schodok finančných operácií mal byť hradený prebytkom bežného a kapitálového
rozpočtu. Celkový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bol v priebehu roka
menený dva krát.

Schválený rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel

Rozpočet po
poslednej zmene

592 470
545 538
46 932

665 627,09
607 379,24
58 247,85

342 529
284 949
57 580

427 234
393 950,81
33 283,19

Príjmové finančné operácie

14 441
110 141
- 96 512

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel

25 953,34
110 141
- 84 187,66

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

A. Bežné príjmy
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové príjmy) a cudzie príjmy (granty,
transfery).
Porovnanie plnenia rozpočtu bežných príjmov s predchádzajúcimi rozpočtovými rokmi:

2019
2018
2017
2016
2015

Schválený rozpočet

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočné plnenie

%

592 470
490 612
483 456
467 431
440 559

665 627,09
531 806
524 521
538 838
483 265

656 028,77
526 513,87
519 728,60
535 564,43
478 661,29

98,59
99,00
99,09
99,39
99,04

V roku 2019 sa výrazne zvýšili bežné príjmy obce v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým
rokom. Uvedené bolo spôsobené predovšetkým vyšším podielom cudzích príjmov, príjmov
z grantov a transferov (ekonomická klasifikácia 312 – transfery v rámci verejnej správy), ktoré
medziročne vzrástli o 104 626,64 € a dosiahli celkovú výšku 308 907,02 € (z toho najväčšia
časť tvoria preposlané prostriedky na normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ vo výške
219 199 €).

 daňové príjmy
Podielové dane ako základ financovania samospráv je tvorený daňou z príjmu F. O. Pre rok
2019 boli podielové dane prognózované MFSR vo výške 257 448 €, skutočný príjem
k 31.12.2019 bol vo výške 261 956,39 €, čo predstavuje medziročné navýšenie o 19 936,23 €.
V aktuálnom roku 2020 možno vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadom pandémie COVID19 ako aj zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2 na 21 násobok životného minima,
očakávať naopak výraznejší pokles oproti prognózovanej časti z decembra 2019.
Z miestnych daní je najväčšou položkou daň z nehnuteľností. V roku 2019 bolo plnenie dani
z nehnuteľností vo výške 35 969,25 €. Najväčšiu časť dane z nehnuteľnosti tvorí daň
z pozemkov ktorej plnenie bolo vo výške 31 841,90 €, čo predstavuje zvýšenie oproti
predchádzajúcemu roku o 2 352,89 €. Daň zo stavieb bola vo výške 4 127,35 €. Obec Čaka
nemá príjem z dani z bytov.

Prehľad vývoju dani z nehnuteľností:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Skutočnosť plnenia
27 748
27 591
28 518
27 497
27 446,19
29 014,97
35 655,27
30 742,20
33 589,74
35 969,25

Obec mala príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 8 434,74
€.
Prehľad vývoju poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Skutočnosť plnenia
9 408
9 709
13 007
11 802
9 986,83
8 230,66
8 423,84
8 489,55
8 211,54
8 434,74

Dosiahnutá výška príjmov pri ostatných miestnych daniach:

Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje

Schválený rozpočet
855
100

Skutočnosť
897,25
44,22

- nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku, administratívnych a správnych
poplatkov a pokút.
V roku 2019 bol príjem z nedaňových príjmov vo výške 19 386,38 €.
Rozpis skutočného plnenia nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov, priestorov a objektov
(vrátane obecnej bytovky)
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení
Ostatné poplatky (správne poplatky)
Za porušenie predpisov
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Za školy, školské zariadenia
Za stravné
Z účtov finančného hospodárenia (úroky)
Z náhrad poistného plnenia
Vrátené od rozpočtovej organizácie
Vratky
Spolu

2019
3 975,87

2018
5 589,99

2017
2 761,18

2016
4 229,03

3 664,27

3 565,54

4 222,33

4 782,58

691,14
2 888,55
0
3 757
1 204
2 600,82
35,53
0
0
569,20
19 386,38

128,79
2 640,50
82,20
3 506,22
1 300
8 018,86
82,74
0
0
1 211,25
26 126,09

79,15
5 113,22
44,92
3 189,79
1 412,60
5 437,25
9,10
20,25
0
2 196,70
24 486,49

67,81
4 645
0
3 142
1 342,20
4 852,66
8,30
0
565
1 218,78
24 853,36

- granty, transfery
Obec prijala v roku 2019 bežné granty vo výške 308 907,02 € (z toho najväčšia časť tvoria
preposlané prostriedky na normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ vo výške 219 199 €).
Okrem toho bola časť bežných grantov vo výške 1 000 € na revitalizáciu Badice zaúčtované
medzi príjmové finančné operácie. Podrobný rozpis bežných grantov a transferov je uvedený
v návrhu záverečného účtu.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácií
ZŠ mala v roku 2019 bežné príjmy vo výške 20 433,52 €. Bežné príjmy boli tvorené príjmami zo
stravného.

B. Kapitálové príjmy
V roku 2019 mala obec kapitálové príjmy vo výške 426 250,94 € z toho 242 042,02 € bol
príjem z projektu znižovania energetickej náročnosti administratívnej budovy, 91 208,92 € na
rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci (spôsob financovania projektu bola refundácia
a obec mala v roku 2019 iba kapitálový príjem, fa. za dielo boli uhradené už v roku 2018
z úverových prostriedkov, v roku 2019 sa úverové prostriedky vrátili z tohto kapitálového
príjmu – zaradené medzi výdavkovými finančnými operáciami) 80 000 € z Environmentálneho
fondu na projekt zvyšovania energetickej účinnosti vrátane zateplenia 4 b. j. a 13 000 € na
rekonštrukciu miestnych komunikácií v časti Háje.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Čerpanie výdavkov v roku 2019:
Schválený rozpočet

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočné plnenie

%

545 538
284 949

607 379,24
393 950,81

599 943,58
389 588,31

98,77
98,89

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

V porovnaní s čerpaním výdavkov v predchádzajúcom roku 2018:
Schválený rozpočet

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočné plnenie

%

467 840
547 980

465 794
650 346

463 946,61
385 395,99

99,60
59,26

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
A. Bežné výdavky

Bežné výdavky sú uvedené vrátane bežných výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ.
Čerpanie rozpočtu výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 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:
OBEC

2019
117 908,86
843,79

2018
101 954,22
769,22

2017
90 592,54
742,08

2016
83 160,30
910,23

Iné všeobecné služby + všeobecné verejné služby (matrika, CO,
voľby) 01.3.3 a 01.6.0

5 711,46

4 915,06

4 334,67

4 163,81

Transakcia verejného dlhu (splácanie úrokov) 01.7.0

2 448,05

1 878,99

1 031,42

1 182,13

Nakladanie s odpadmi 05.1.0

61 205,56
2 103,42
43 012,01
2 627,27
11 522,33
2 653,57
20 612,40
128,14
3 194,20
0
0

10 480,65
272,32
26 940,86
0
10 380,97
2 013,72
11 848,06
688,62
3 774,35
20,96
1 238,03

8 899,20
829,18
42 641,64
1 068,96
11 060,02
2 335,12
13 515,37
2 046,21
12 690
275,54
942,87

13 098,09
252,50
60 533,41
66,22
9 276,97
4 080,09
12 630,09
2 050,64
4 676,80
351,96
955,76

Vedľajšie služby v školstve nedefinované podľa úrovne 09.6.0.8

414,68

7 956,33

3 825,75

5 068,23

Staroba 10.2.0

982,70

91,99

1 142,16

792,80

Výkonné a zákonodarné orgány 01.1.1
Finančná a rozpočtové záležitosti 01.1.2

Rozvoj bývania 06.1.0
Rozvoj obce 06.2.0
Zásobovanie vodou 06.3.0
Verejné osvetlenie 06.4.0
Rekreačné a športové služby 08.1.0
Kultúrne služby 08.2.0
Predprimárne vzdelávanie 09.1.1
Primárne vzdelávanie 09.1.2
Vzdelávanie nedef. podľa úrovne ŠKD 09.5.0
Vedľajšie služby v školstve 09.6.0

Rodina a deti 10.4.0

Rozpočet bežných výdavkov obec
MŠ 09.1.1.1
Školský klub 09.5.0
Vedľajšie služby v školstve 09.6.0.1, 09.6.0.2 a 09.6.0.3
ZŠ I. a II. stupeň 09.1.2.1 a 09.2.1.1

Rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

2 039,12
277 407,56
39 692,50
13 762,85
80 895,09
188 185,58
322 536,02
599 943,58

1 960,12
187 184,47
36 503,99
10 171,20
72 605,91
157 481,04
276 762,14
463 946,61

3 830,56
201 803,29
34 686,05
8 142,73
69 786,73
182 316,88
294 931,72
496 735,01

4 988,88
208 238,91
29 396,14
6 915,78
61 167,65
187 168,60
284 648,17
492 887,08

Výrazný nárast výdavkov bol predovšetkým vo funkčnej klasifikácií 05.1.0 nakladanie
s odpadmi o viac ako 50 000 €, čo bolo spôsobené výdavkami na odstránenie nelegálnej
skládky, výdavky boli z väčšej časti hradené z dotácie z MV SR (výška dotácie 50 005,47 €).
Zvýšenie rozpočtu bolo aj vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 rozvoj obce kde boli účtované mzdové
výdavky na zamestnanca (časť z dotácie z ÚPSVaR) a výdavky na služby poskytované obci
dodávateľským spôsobom.

A. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky obce boli vo výške 389 588,31 € z toho 41 727,73 € bolo hradených
z vlastných prostriedkov obce, 12 818,56 € bolo z úverových prostriedkov (úver na 5 %
spolufinancovanie projektu znižovania energetickej náročnosti administratívnej budovy)
a zvyšok vo výške 335 042,02 € bolo hradené finančnými prostriedkami z prijatých dotácií.
Rozpis použitia kapitálových výdavkov je v návrhu záverečného účtu.

FINANČNÉ OPERÁCIE
V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú
súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov
z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné
operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Príjmové finančné operácie boli vo výške 25 952,67 €. Z toho 24 140,90 € bolo zapojenie
úverových prostriedkov do rozpočtu (11 322,34 € úverové prostriedky na zabezpečenie
spolufinancovanie projektu zvyšovania energetickej účinnosti verejnej budovy – 4 b. j.
a 12 818,56 € prostriedky na zabezpečenie zostatku z 5 % spoluúčasti projektu znižovania
energetickej náročnosti administratívnej budovy). V roku 2019 obec prijala 1 000 € na
revitalizáciu Badice.
Výdavkové finančné operácie boli tvorené splatením prekleňovacieho úveru na zabezpečenie
financovania projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 91 208,92 €. Zvyšok
výdavkových finančných operácií vo výške 18 932 € bol tvorený splácaním ostatných úverov.
Na úrokoch bolo v roku 2019 zaplatených 2 010,05 € (bežné výdavky).

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
Bežné príjmy

Skutočné plnenie

607 379,24
58 247,85

656 028,77
599 943,58
56 085,19

Rozdiel

342 529
284 949
57 580

427 234
393 950,81
33 283,19

426 250,94
389 588,31
36 662,63

Prebytok/schodok rozpočtu

104 512

91 531,04

92 747,82

Príjmové finančné operácie

14 441
110 141
- 96 512

25 953,34
110 141
- 84 187,66

25 952,67
110 140,92
- 84 188,25

Bežné výdavky
Rozdiel
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel

592 470
545 538
46 932

Rozpočet po poslednej
zmene 665 627,09

Výsledok hospodárenia obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) je prebytok vo výške
92 747,82 €.
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 z tohto prebytku vylučujú.
Z prebytku rozpočtu sa tak vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške
15 916,76 €. Tieto prostriedky budú zapojené v rozpočtovom roku 2020 cez príjmové finančné
operácie.
Prebytok po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavuje
76 831,06 €. V návrhu záverečného účtu sa navrhuje z prebytku usporiadať schodok
finančných operácií vo výške 84 188,25 €. Rozdiel v schodku finančných operácií vo výške
7 357,19 € sa navrhuje usporiadať z rezervného fondu.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce Čaka k 31.12.2019 bola v zmysle § 17 ods. 7 a 8 vo výške 64 667,87
€.
Dlh obce je tvorený tromi úvermi, ktorých zostatky k 31.12.2019 boli nasledovné:
-

36 337,95 € (úver Prima banka)
9 594 € (úver z VÚB na kúpu traktora)
18 735,92 € (úver z VÚB na zabezpečenie 5 % spolufinancovania projektu zníženia
energetickej náročnosti administratívnej budovy)

V zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec sleduje vývoj dlhu
v porovnaní s dosiahnutými bežnými príjmami predchádzajúceho rozpočtového roka
a v prípade dosiahnutia hraníc stanovených zákonom (od 50 %) je povinná prijať vhodné
opatrenia na jeho zníženie.
Bežné príjmy obce za predchádzajúce rozpočtové obdobie (2018) podľa FIN 1.12 k 31.12.2018
boli vo výške 525 955,18 €.
Celková suma dlhu k 31.12.2019 bola vo výške 64 667,87 € čo vzhľadom na dosiahnuté bežné
príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka predstavuje 12,29 % bežných príjmov.
Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov bola v roku 2019 vo výške
20 942,05 €. Do tejto sumy sa nezahŕňa v zmysle § 17 ods. 8 posl. veta zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy suma ich jednorázového predčasného splatenia (jednorázové
splatenie krátkodobého úveru vo výške 91 208,92 €).
Vzhľadom k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu, splátka predstavuje 6,51 %.
Poskytnuté dotácie v roku 2019
Obec v roku 2019 poskytla dotácie vo výške 2 000 €. Z toho 1 500 € občianskemu združeniu
Pažite a 500 € folklórnemu súboru Čakanka.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
583/2004 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 č. 369/1990 o obecnom zriadení a §
16 ods. 9 zákona č. 583/2004 zverejnený v lehote najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým.
.........................................
(Hlavný kontrolór obce Čaka)

