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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

 

správu o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra. 
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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 

Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 
Miestny kontrolór 

 

 

 
 Správa z kontroly dodržiavania pravidiel zákona 

o byrokracii v podmienkach miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava - Vajnory 

 
 

 
Oprávnená osoba:       Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór  

                   MČ Bratislava - Vajnory 

Povinná osoba:            miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory                    

Predmet  kontroly: kontrola dodržiavania pravidiel Zákona 

o byrokracii v podmienkach miestneho úradu 

MČ Bratislava - Vajnory 

Cieľ kontroly:     preveriť dodržiavanie pravidiel tohto 

zákona  

Kontrolované 

Obdobie:  2018-2020 

Miesto a čas 

vykonania 

kontroly: MÚ BA – Vajnory, od 19.07.2021 do 09.08.2021 

Dátum doručenia  

návrhu správy : 09.08.2021 

Dátum prijatia 

námietok :  Povinná osoba nepodala námietky  k zisteným 

        nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam, 

k lehote na predloženie písomného zoznamu 

prijatých opatrení ani k lehote na splnenie 

prijatých opatrení, 

Dátum zaslania 

správy :   23.08.2021 

      

  
Legislatíva : 

- Zákon č. 310/2021 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, 

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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Kontrolné zistenia : 

 

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2021, schváleného miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava – Vajnory uznesením č. 178/2021 dňa 

28.01.2021. 

 

Jedným z cieľov vlády SR nielen v predchádzajúcich rokoch, ale 

aj v súčasnosti je odstraňovanie byrokratických prekážok 

v komunikácii medzi občanom a miestnou samosprávou ( štátnou 

správou ). Od roku 2018 má pomáhať v tomto smere a bojovať 

s administratívnou záťažou, duplicitnými papierovými dokladmi, 

zákon proti byrokracii -( pravidlo jedenkrát a dosť ). 

Podmienkou na efektívne fungovanie v tejto oblasti musí byť 

bezbariérová dostupnosť k dátam, informáciám nachádzajúcim sa 

v referenčných registroch. Tieto dáta musia byť k dispozícii 

štátnym, verejným a samosprávnym inštitúciám. Pre 

digitalizáciu samosprávy chýba metodické riadenie, 

usmerňovanie a koordinujúci orgán, ktorý by pracoval aj na 

implementácii cieľov e-Governmentu. 

 

V súčasnosti si úrad už nemôže od občana pýtať výpis -  

potvrdenia : 

o z obchodného registra, 

o živnostenského registra, 

o listu vlastníctva, 

o registra trestov FO a PO 

o registra občianskych združení 

o registra neinvestičných fondov 

o registra organizácií s medzinárodným prvkom 

o registra neziskových organizácií 

o registra nadácií 

o o návšteve školy, 

o o nedoplatkoch na sociálnom poistení, 

o o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, 

o o nedoplatkoch voči daňovým úradom a colným úradom 

o o dôchodkových dávkach a nemocenských 

dávkach ( od 1.1.2021 ) 

o  kópia katastrálnej mapy  

Zároveň bola zavedená povinnosť pre jednotlivé orgány verejnej 

moci získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti 

údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy. 

Zákonom č. 310/2021 zo dňa 14.7.2021  sa pokračuje v 

odbúravaní administratívnej záťaže fyzických osôb  a 
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právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania 

administratívnej záťaže a rozširuje rozsah údajov evidovaných 

v informačných systémoch verejnej správy a zároveň 

oslobodzuje  fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti 

predkladať nasledovné potvrdenia a výpisy v  listinnej podobe: 

Účinnosť od 1. januára 2022 : 

 kópia rodného listu, 

 kópia sobášneho listu, 

 kópia úmrtného listu, 

 potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho 

zamestnávania, 

 potvrdenie o pobyte, 

 potvrdenie o pridelení IČO, 

 výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, 

 potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v 

reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho 

 nie je vyhlásený konkurz, 

 výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, 

 výpis z registra sociálnych podnikov, 

 potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, 

 vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov, 

 výpis z registra / zoznamu advokátov, 

 výpis z centrálneho registra exekúcií, 

 potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, 

 doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie, údaje 

vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté 

vo vybraných informačných 

 systémoch a registroch rezortu zdravotníctva, 

 potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom, 

 údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %, 

 potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového 

sporenia. 

  

Účinnosť od 1. apríla 2022 : 

- potvrdení z evidencie uchádzačov o zamestnanie,  

- potvrdení o pomoci v hmotnej núdzi,  

- potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí, 

- potvrdení z Národného zdravotníckeho informačného systému  
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Účinnosť od 1. decembra 2022 : 

- predkladania právoplatných rozhodnutí súdov,  

- potvrdení z registra úmrtí fyzických osôb,  

- potvrdení o starobnom dôchodkovom sporení, 

- potvrdení z Informačného systému sociálnych služieb                                                                   

Účinnosť od 1. januára 2024 : 

- predkladania potvrdení z registra sociálnych podnikov, 

- potvrdení o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania 

 

 

Skutočnosť : 

Vykonanou kontrolou konštatujem, že najviac rizikovou je 

oblasť územného plánovania a stavebného poriadku. Táto 

neúmerná záťaž je spôsobená absenciou centrálnej evidencie 

elektronických rozhodnutí a dostupnosť platformy na zdieľanie 

týchto dát. Samospráva nebola aktívna v oblasti informovania 

občanov a podnikateľov. V priestoroch úradu nebolo zverejnené, 

ktoré doklady už nie je potrebné predkladať a tak isto aj 

internetová stránka nebola upravená. Napriek tomu, že 

neprebehlo dostatočné informovanie zamestnancov pre oblasť 

jedenkrát a dosť, musím konštatovať, že väčšina zamestnancov 

si je vedomá tohto zákona a aj ho uplatňuje vo väčšine svojich 

konaní. Zamestnanci využívajú portál (oversi.gov.sk). Tento 

portál sprevádzkoval Úrad podpredsedu vlády pre investície 

a informatizáciu ( od 1.7.2020 Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR ) v priebehu roka 

2018.  

 

Odporúčané opatrenia :  

- Vypracovať smernicu o aplikácií zákona proti byrokracii 

v podmienkach mestskej časti. 

- Všetky tlačivá, formuláre, žiadosti konvertovať do 

elektronických formulárov. 

- Vykonať revíziu platných VZN, smerníc a tlačív. 

- Zvýšiť informovanosť občanov – pomocou miestnych médií. 

  
V Bratislave  23.08.2021 

 

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

Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 

Roľnícka 109,      831 07  Bratislava 36 
Miestny kontrolór 

 

 
 
Správa z kontroly opatrovateľskej služby podľa zákona 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v podmienkach 

mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 
 

Oprávnená osoba:       Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór  

                   MČ Bratislava - Vajnory 

Povinná osoba:            miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory 

Predmet  kontroly: kontrola opatrovateľskej služby 

v podmienkach MČ Bratislava - Vajnory 

Cieľ kontroly:     preveriť dodržiavanie zákonnosti, spôsob 

platenia a výšku úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu v danom období 

Kontrolované 

Obdobie:  2018-2020 

Miesto a čas 

vykonania 

kontroly: MÚ BA – Vajnory, od 21.06.2021 do 26.07.2021 

s prerušovaním 

Dátum zaslania 

správy: 26.07.2021 

      
 Legislatíva :   

 - Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

v znení neskorších predpisov 

 - Všeobecné záväzné nariadenie MČ Bratislava – Vajnory č. 

06/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou 

časťou Bratislava - Vajnory  

- Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2021, schváleného miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava – Vajnory uznesením č. 178/2021 dňa 

28.01.2021. 

 

 

Opatrovateľská služba je jeden z nástrojov na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie vyvolanej ťažkým zdravotným 

postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo z dôvodu 
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dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečenie a financovanie tejto 

sociálnej služby je originálnou pôsobnosťou obcí ( mestských 

častí ) už od roku 2004. Táto služba je poskytovaná terénnou 

formou, priamo u klienta doma. Podporuje to zotrvanie klienta 

v jeho komunite. Seniori (65+) tvoria približne 16% obyvateľov 

Slovenska.  

Súčasné financovanie opatrovateľskej služby sa dá označiť ako 

za nesystémové. Projekty z EÚ fondov pomohli vždy 

s financovaní danej služby ale neboli použité na systémové 

zmeny. Problematika financovania sa prejavuje v platovom 

ohodnotení opatrovateliek, ktorá je hlboko pod priemernou 

mzdou v SR. Vekový priemer opatrovateliek v rámci SR presahuje 

50 rokov, čo predstavuje riziko nedostatku personálnych 

kapacít. 

 

 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vymedzuje 

predovšetkým:  

 

1) Komu prislúcha sociálna služba  

2) Kto zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby  

3) Práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej služby  

4) Druh, formu a rozsah sociálnej služby  

5) Spôsob a  úkony pri určení odkázanosti  

6) Financovanie, platby  a zmluvné zabezpečenie sociálnych 

služieb  

7) Pôsobnosť obce 

 

  

 VZN č. 06/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

vymedzuje : 

 

- opatrovateľská služba 

- rozhodovanie o odkázanosti  

- poskytovanie opatrovateľskej služby 

- spôsob určenia, platenia a výška úhrady za opatrovateľskú 

činnosť. 

- lekárska a sociálna posudková činnosť, stanovenie rozsahu 

úkonov 

- zmluvné vzťahy 

- prepravná služba 

  

   
Ku kontrole boli predložené nasledujúce účtovné doklady: 

 Spisové agendy – opatrovateľská služba  

 V spisoch sa nachádza agenda fyzických osôb a v nich 

 sa nachádzali nasledovné dokumenty: 

- žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

- posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie 

sociálnych služieb 

- lekársky, zdravotný posudok 
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- prepúšťacie správy 

- sociálny posudok 

- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

- žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej   

služby 

- zmluva o poskytovaní sociálnej služby, terénnej 

opatrovateľskej služby 

 

 

 
Rozhodovanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu 

- kontrolovanie rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu 

– písomné žiadosti fyzických osôb o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu, ktoré boli podané podľa § 3 ods.1 VZN 

č.6/2015 na MÚ MČ Bratislava – Vajnory. 

- podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 

službu boli posudky o odkázanosti – lekársky, zdravotný 

posudok a sociálny posudok, tieto sú uložené a archivované 

v spisovej agende jednotlivých žiadateľov na referáte 

sociálnych vecí MÚ. 

Skutočnosť : 

MČ v priebehu rokov 2018-2020 vypracovala 30 posudkov 

odkázanosti na sociálnu službu. 

V podmienkach MČ je prijímanie klientov (uchádzačov) o túto 

službu kapacitne obmedzené. MČ má dve opatrovateľky, ktoré 

opatrujú štyroch občanov. 

Fyzické osoby, ktorým je táto služba poskytovaná spĺňajú 

všetky podmienky na jej nárok. 

Kontrolou dokumentácie neboli zistené nedostatky. 

 

 

 
Poskytovanie opatrovateľskej služby 

- MČ Bratislava – Vajnory zamestnáva dve opatrovateľky, ktorá 

vykonávajú opatrovateľskú službu pre štyroch klientov, 

občanov mestskej časti. 

- Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou 

v prirodzenom prostredí a v mieste trvalého pobytu občana, 

klienta. 

Skutočnosť : 

Oproti minulému obdobiu kapacita opatrovateľskej služby bola 

zvýšená na dva pracovné úväzky. Záujem o túto službu je stále 

značný. Ku kontrole bolo na požiadanie predložené osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti opatrovateliek. 

 

 

 
Rozsah jednotlivých úkonov na základe posudkovej činnosti 

Lekársky posudok na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu 

službu je vyhotovený podľa formuláru a dohody medzi lekárom 
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a MČ. Odmena lekárovi sa vypláca na základe Dohody o vykonaní 

práce(vykonávanie odborných posudkov). 

Sociálny posudok vyjadruje hlavne schopnosti klienta na úkony 

sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základné 

sociálne aktivity atď. Vyznačuje sa stupeň potrebnej pomoci. 

Uvedené úkony v sociálnom posudku sú detailne rozpísané 

v zozname príslušných úkonov na jednotku času ( príloha č. 2 

k VZN č.6/2015). Pri výbere, rozsahu výkonov pre klienta sa 

zohľadňuje potreba, ale aj príjem, životné minimum a výška 

príspevku MČ. 

Skutočnosť : 

Lekárske posudky ale aj sociálne posudky vypracované 

zamestnancom MČ sú uložené a archivované v spisovej agende 

klienta (žiadateľa) na sociálnom referáte MÚ. 

V súčasnosti zamestnanec sociálneho referátu vychádza 

z platnej legislatívy a sociálnu posudkovú činnosť vykonáva 

podľa znenia platnej legislatívy. 

 

 

 
Spôsob určenia, platenia a výška úhrady za opatrovateľskú 

službu 

 MČ má v platnosti VZN č. 6/2015 s prílohou č. 2 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb MČ Bratislava- Vajnory, 

určovanie úhrad za poskytované opatrovateľské služby. 

Jednotlivé úkony sú ohodnotené v eurách za hodinu v zmysle 

prílohy a sú súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

(terénnej opatrovateľskej služby) 

Skutočnosť : 

 
rok  náklady na OS  príjmy  rozdiel 

 

      1.526,20 

      2.788,50 EÚ 

      2.788,50 ŠR 

2018  18.237,23   7.103,20  11.134,03 

 

2019  14.830,93   1.299,30  13.531,63 

 

2020  20.004,70   1.643,80  18.360,90 

 

Mestská časť sa v roku 2016 uchádzala o mimorozpočtové 

finančné prostriedky v rámci operačného programu Ľudské 

zdroje, projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ na obdobie 

dvoch rokov.  V roku 2018 jej bolo poskytnutých z EÚ fondov 

a ŠR celkovo 5.577,- €. Náklady na opatrovateľskú službu 

v roku 2019 boli nižšie z dôvodu dlhodobej PN jednej 

ošetrovateľky.  

Z uvedeného vyplýva že príjmy z opatrovateľskej službu 

v rokoch 2018-2020 tvoria len cca. 8,0 % celkových nákladov na 

túto službu. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí 
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prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu 

najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu. 

Pri kontrole výpočtu sumy určenej poskytovateľom sociálnych 

služieb neboli zistené nezrovnalosti.  

 

 

 

 

 
Opatrovateľská služba 

Opatrovateľskú službu vykonávajú dve opatrovateľky, ktoré sú 

riadnymi zamestnancami mestskej časti Bratislava - Vajnory. 

Každá z opatrovateliek ošetruje dvoch klientov. 

Mesačný výkaz svojej činnosti predkladajú opatrovateľky 

zamestnancovi MČ na sociálnom referáte z dôvodu kontroly 

skutočnej poskytnutej opatrovateľskej služby. Pracovník 

vyhotoví následne výkaz o poskytnutej opatrovateľskej službe 

a predloží ho k podpisu opatrovateľke, ako zhodu s vykázanými 

úkonmi. 

Skutočnosť: 

Doklady o opatrovateľskej službe z hľadiska dochádzky, 

mesačného výkazu sú uložené na referáte sociálnych vecí 

a zdravotníctva mestskej časti. Kontrolou bolo zistené, že 

opatrovateľky majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Všetky 

doklady sú uložené v osobnom spisoch opatrovateliek. 

V evidencii neboli zistené nedostatky. 

 

  

 
Pôsobnosť obce  

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách vo svojom § 80 

vymedzuje pôsobnosť obce, v ktorom predovšetkým stanovuje, že 

obec (MČ):  

- vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo 

svojom územnom obvode,  

- vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu  

- poskytuje sociálne poradenstvo  

- poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby  

- kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom  

- vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti.  

Skutočnosť:  

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva tunajšieho MÚ spĺňa 

všetky požiadavky zákona. 

MČ Bratislava – Vajnory vypracovala v roku 2017 a dňa 

20.04.2017 uznesením č.256/2017 miestne zastupiteľstvo 

schválilo komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava – Vajnory, programovacie obdobie 2017-2021. Dňa 

19.04.2018 uznesením č. 347/2018 miestne zastupiteľstvo 

schválilo návrh zmien komunitného plánu sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava – Vajnory, programovacie obdobie. 
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V súčasnosti je zverejnení komunitný plán na programovacie 

obdobie 2018-2022. 

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-

Vajnory tvorí východiskový krátkodobý dokument plánovania, 

financovania a časového harmonogramu zameraného na postupný 

rozvoj sociálnych služieb v mestskej časti. Je na obdobie 

rokov 2018 až 2022, je to otvorený živý materiál, ktorý 

reaguje na zmeny a potreby obyvateľov a celej komunity 

mestskej časti a na meniace sa legislatívne, materiálno-

finančné a personálne prostredie. Komunitný plán sociálnych 

služieb však nie je spôsob, ako splniť všetkým ľuďom ich 

priania a očakávania. Komunitné plánovanie znamená 

predovšetkým dialóg a spoluprácu občanov, inštitúcií 

a organizácií v mestskej časti tak, aby každý, kto je 

odkázaný, našiel kvalitnú sociálnu pomoc a službu pri 

efektívnom využívaní dostupných zdrojov. 

Komunitný plán je zverejnený na webstránke mestskej časti. 

Obsah činnosti referátu sociálnych vecí a zdravotníctva MÚ 

Vajnory  je tiež súčasťou webovej stránky MČ s uvedením 

kompetencií a rozsahu poskytovaných služieb mestskou časťou. 

Jedná sa hlavne o : jednorazové finančné príspevky, rozvoz 

obedov, Senior dom Vajnory, Senior klub, opatrovateľská služby 

a aktivačná činnosť. 

Podľa § 41 zákona č. 448/2008 odst.3 Zákona o sociálnych 

službách  a ďalej zákona č.447/2008 o peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov je stanovené, za akých podmienok 

opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe. 

Z hľadiska dodržania zákonnosti podmienok poskytovania 

opatrovateľskej služby je nevyhnutné aby prijímatelia 

opatrovateľskej služby a ich rodinný príslušníci predložili 

chýbajúce potvrdenia a prehlásenia, že súčasne s poskytnutým 

príspevkom na opatrovateľskú službu nepoberajú príspevok na 

osobnú  asistenciu, nepoberá peňažný príspevok na opatrovanie 

žiadateľa o sociálnu službu. 

 

 

Zhodnotenie  : 

Z danej kontroly bola vypracovaná správa kde konštatujem,  

že kontrolou bol zistený stav o poskytovaní opatrovateľskej 

služby v podmienkach MČ Bratislava – Vajnory za roky 2018-

2020. 

Opatrovateľská služba je poskytovaná v súlade s platným VZN č. 

06/2015. 

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný a prijatý od 

roku 2017. 

 

Odporúčané opatrenia :  

Povinnosť viesť mestskou časťou informačný systém 

sociálnych služieb ( novela zákona o sociálnych službách, 

s účinnosťou od 1.1.2022 ), v ktorom by mali byť zhromažďované  
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a zbierané  všetky údaje tak, aby boli aktuálne a overiteľné 

pre potreby zisťovania skutkového stavu v oblasti sociálnych 

služieb.  

Taktiež viesť evidenciu osôb, ktoré podali žiadosť 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.  

  
V Bratislave  26.07.2021 

 

 

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

Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 
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Stav a vývoj dlhu obce 

( mestská časť BA – Vajnory) 
informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.08.2021 

   

Celkový dlh obce k 31.08.2021 : 

Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka 

stav a vývoj dlhu obce, pričom dosiahnutie hranice celkovej 

sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 je povinný bezodkladne 

oznámiť ministerstvu financií ( od 50% do 58 %, od 58% do 60%, 

od 60% ). 

 

Dlh - Celková suma dlhu obce k 31.08.2021 je 10,04% 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          

k 31.08.2021 je 2,66% 

 

Výška bežných príjmov za rok 2020 bola   3.915.931,44 € 

Výška bežných príjmov za rok 2020 znížená o tuzemské transfery 

a granty je 2.762.552,46 € 

Mesačná splátka úveru je   7.143,– € 

Zostatok istiny k 31.08.2021 je   332.407,33 € 

Suma mesačných splátok k 31.08.2021 je   57.144,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 31.08.2021 je  1.200,70 € 

  

Na základe preverenia splnenia uvedených podmienok zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov konštatujem, že: 

- Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce v hodnote 

60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka je splnená. 

- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok úveru 

v hodnote 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená. 

 

tab. : prepočet dodržania podmienok v maximálnych hodnotách. 

skutočné bežné 

príjmy k 

31.12.2020 

Zákon 

č.583/2004 Z. 

z. 

Zákon 

č.583/2004 Z. 

z. 

  60% 25% 

    3 915 931,44 € 

 

  2 349 558,86 € 

 

    2 762 552,46 €  

     

690 638,12 € 

 
V Bratislave 03.09.2021                 Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 


