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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

s ch v a ľ u j e 
 

 

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

     
_____________________________________________________ 

 

  
Stanovisko 

miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory 

na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 
 

 
 Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2020 
s výhľadom na roky 2021 – 2022 predkladám podľa § 18f, 
odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  
Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného 
rozpočtu MČ BA - Vajnory na roky 2020 – 2022 spracovaného 
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe 
návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.  

 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA  
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z 
posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy 
na roky 2021 - 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch 
hľadísk : 

 
 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 

Návrh rozpočtu zohľadňuje viaceré zákonné predpisy ( 
v čase spracovávania návrhu ) a to najmä : 

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

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

- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej 
zodpovednosti 
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- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení  

- č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov 

- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov 

- Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. 
MF/010175/2004-42 

- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., 
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov 
verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015 

 
 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej 
časti BA – Vajnory 

 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými 
všeobecne záväznými nariadeniami (ďalej len VZN) mestskej 
časti, najmä : 

- VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa, dani za predajné 
automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území 
MČ BA - Vajnory 

- VZN č. 5/2012 o dani za užívanie verejného 
priestranstva 

- VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančnej výpomoci 
obyvateľom MČ BA – Vajnory 

- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb MČ BA - Vajnory  

- VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ 
BA - Vajnory 

- VZN č. 3/2017 ktorým sa mení VZN č. 1/2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území MČ BA – Vajnory 

- VZN č. 2/2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory 

- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA – Vajnory 
a s majetkom zvereným do správy MČ BA – Vajnory platné 
od 1.11.2015, s prílohami. 

 
 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej    
časti BA – Vajnory 

 
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na 
webovej stránke MČ, dňa 02.12.2019,  v zákonom stanovenej 
lehote,  v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 



5 

 

 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie 
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 č. 
MF/009168/2019-411 vydanej MF SR v súlade s §14 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej 
klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-
42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je 
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky 
rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné 
operácie s finančnými aktívami a pasívami. 
Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky 
Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva 
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.  
 

 
3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového 

rozpočtu 
 

Návrh programového rozpočtu pre roky 2020-2022 podľa §4 
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch 
a cieľoch MČ BA - Vajnory, ktoré bude realizovať 
z výdavkov rozpočtu MČ BA - Vajnory. Rozpracovanie návrhu 
rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne 
zvyšujú informačnú hodnotu návrhu rozpočtu s možnosťou 
prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. 
 

 
B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

 
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. ako viacročný 
programový rozpočet na roky 2020-2022, t. j. ako 
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA – 
Vajnory, v ktorom sú v rámci  jej pôsobnosti vyjadrené 
zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane 
programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky. 
Viacročný rozpočet na roky 2020-2022 je zostavený 
v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na 
príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2020 
je po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty 
na nasledujúce dva roky ( 2021, 2022 ) sú orientačné. 
Mestská časť zostavila bežný rozpočet na rok 2020 ako 
prebytkový. Kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet 
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finančných operácií je zostavený ako prebytkový. Schodok 
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu 
a finančných operácií.  

 
 

1. Príjmy 
 

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové  príjmy, 
granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy 
rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu MČ 
v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2019 sú rozpočtované  
v sume 3.755.555,– €. 
 
Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2020 v sume 
2.360.605,– €. Tvorí ich podiel na výnose dane z PFO, 50% 
podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za 
užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose 
z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
 
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, 
administratívne poplatky, pokuty a penále, z predaja 
výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich vkladov, iné 
príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2019 v sume 
297.060,– €. 
 
Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú 
charakter účelových dotácií a ich využitie je viazané na 
určitý účet a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť 
školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, 
ochrany ŽP, matriky, ohlasovne, zabezp. volieb, CO. Objem 
týchto prostriedkov na rok 2019 je v sume 1.097.890,– €. 
 
Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty 
a transfery, príjem na združené investície a na rok 2019 
sú rozpočtované v sume 182.840,– €. 

 
 

2. Výdavky 
 

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií 
rozpočtované na rok 2019 vo výške 3.954.222,– €. 
Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme 3.566.235,– €. 
Oproti roku 2019 (očakávaná skutočnosť), je to nárast 
o 307.795,- €. 
Kapitálové výdavky sú v sume 387.987,– €. V porovnaní 
s očakávanou skutočnosťou roku 2019 sú vyššie o 135.654,- 
€. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky 
potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií MČ. 
Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom 
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členení, v súlade so zákonom. Výdavky sú členené do 11 
programov, 45 podprogramov a 8 prvkov. 

 

 
3. Finančné operácie 

 
Finančné operácie  nie sú súčasťou príjmov a výdavkov 
rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody 
prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje 
financovania  a ich splácanie. 
 
FO príjmové sú rozpočtované v objeme 201.597,– €. Tvorí 
ich kontokorentný úver vo výške 100.000,– €, na prekrytie 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
mestskej časti a použitie fondu na rozvoj a rezervného 
fondu na financovanie kapitálových výdavkov.  
 
FO výdavkové sú v celkovej výške 185.770,– €. Pozostávajú 
z platieb za istinu úveru a kontokorentný úver. 
 
Zadlženosť MČ bola k 30.11.2019 vo výške 15,45 % ( 60 % je 
zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu ). Zadlženosť 
k 31.12.2018 bola 25,00 %. Zadlženosť k 31.12.2019 je 
očakávaná vo výške 14,99 %. K 31.12.2019 budú splatené 
obidva úvery (31.5.2019 a 25.12.2019). V roku 2019 sa 
začalo aj so splácaním úveru čerpaného  v roku 2018 na 
dostavbu piatich tried ZŠ. Od 1.1.2020 sa bude splácať už 
iba tento úver, ktorý je splatný 25.12.2025. 

 
 
 
 
 

Návrh rozpočtu 2020 
 bežné príjmy  
 kapitálové príjmy  
 fin. oper. príjmové 

 
 

 bežné výdavky 
 kapitálové výdavky 
 fin.oper.výdavkové 

3.755.555,-- EUR 
182.840,-- EUR 
201.597,-- EUR 

 
 

3.566.235,-- EUR 
387.987,-- EUR 
185.770,-- EUR 

 
 
 
 
 
 

C. ZÁVER - ZHRNUTIE 
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Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v súlade so VZN MČ BA – Vajnory.  
Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v  
dostatočnom rozsahu. 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým 
od 02.12.2019, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, 
tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. je 
obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných 
otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce 
a jeho zmeny. 
 
 
 
Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA – Vajnory : 
 
 - návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2020 schváliť 
 
 - návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2021 – 2022     
zobrať na vedomie. 
  
 
 

 
 
 
 
 
10.12.2019      Ing. Martin Gramblička 
         miestny kontrolór 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 
Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 

Miestny kontrolór 
  

 
 

Správa o výsledku kontroly na cyklotrase JURAVA 
 

 
Oprávnená osoba:  Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór  
          MČ Bratislava –  Vajnory, 
 
Povinná osoba:    Miestny úrad MČ Bratislava – Vajnory, 
    
Predmet kontroly: finančná kontrola, finančné plnenie ako  
      člen združenia obcí JURAVA a tech. stav                              
Cieľ kontroly:    overiť ako sa dodržiava zákon č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov 
 

Kontrolované obdobie: 2015 až 2019 
 
Miesto a dátum 
vykonania kontroly : MÚ MČ BA – Vajnory, 10/2019 – 11/2019 
             
 
  
Dátum zaslania 
správy :    22.11.2019 

 

 
Na základe Uznesenia č. 63/2019 zo dňa 20.06.2019 Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory doplnilo 
plán kontrolnej činnosti miestnemu kontrolórovi na II. polrok 
2019 o vykonanie kontroly na cyklotrase JURAVA. 
 
V roku 2015 bola vykonaná finančná kontrola na základe plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 – kontrola čerpania 
rozpočtu v roku 2014 pri výstavbe cyklotrasy „združením 
JURAVA“ z rozpočtu mestskej časti BA – Vajnory na rok 2014. 
 
Finančná kontrola bola zameraná na :    
 

- Oprávnenosť finančného plnenia 
- Splnenie podmienok poskytnutia 
- Preverenie poskytnutia zákonným spôsobom 
- Správnosť zaúčtovania  
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Mestská časť sa snažila už v minulosti ( rok 2005,2006 ) 
o vybudovanie cyklotrás. Zámerom vybudovania týchto cyklotrás 
bolo prepojenie malokarpatského regiónu.                      
Mestská časť v roku 2008 vypracovala projektovú dokumentáciu 
v rámci projektov spolufinancovaných EÚ na vytvorenie novej 
cyklodráhy s prepojením Rače, Vajnôr, Svätého Jura, Pezinka 
v spolupráci s rakúskou obcou Gols – „Malokarpatsko - Šúrska 
cyklomagistrála“.                                                                        
V roku 2009 bolo založené združenie obcí JURAVA v nadväznosti 
na vypracovanú projektovú dokumentáciu. Zakladajúci členovia :  
mesto Svätý Jur, Rača, Vajnory. Cieľom združenia bolo aj je, 
realizácia projektov pre rozvoj Malokarpatskej oblasti. 
Združenie podľa potreby spolupracuje s ďalšími združeniami 
vytvorenými za tým istým, alebo podobným účelom, ako aj 
príslušnými kompetentnými orgánmi. Pozitívom združenia JURAVA 
je to, že sa snaží spojiť obce a MČ a následne získať finančné 
prostriedky, kde práve takéto združenia sú často krát  
uprednostňované z dôvodu početnejšej účasti samospráv. 
Združenie sa zaväzuje použiť spoločne získané prostriedky 
výlučne pre účel na ktorý bolo predmetné Združenie založené. 
Cieľom činnosti Združenia je realizácia projektov pre rozvoj 
Malokarpatskej oblasti a snaha o získanie finančných 
príspevkov zo štrukturálnych fondov EU, iných zahraničných 
fondov, zdrojov národného spolufinancovania a príspevkov z 
tuzemských štátnych fondov na tento účel.                                                                                       
V priebehu roka 2013 bol združením úspešne podaný projekt 
v rámci OPBK a v predstihu sa začalo verejné obstarávanie na 
výber zhotoviteľa stavby (firma Strabag), ktoré bolo ukončené 
v roku 2014. Pôvodnú cenu takmer 1.100.000 euro sa podarilo 
vysúťažiť za cca.  679.000 euro. Realizácia cyklotrasy až po 
kolaudáciu bola vykonaná v roku 2014.                        
Ďalšie projekty v rámci združenia JURAVA by sa mali týkať 
vinohradníctva a vinárstva, životného prostredia a kultúry. 
Niektoré už boli prerokované ústne a je v záujme obcí aby sa 
realizovali. V súčasnosti do združenia pristúpila obec 
Chorvátsky Grob. Je veľmi dobré, že momentálne vedenia týchto 
obcí chcú rozvíjať spoluprácu a vyťažiť čo najviac pozitív 
z tejto spolupráce, ktorá prospeje všetkým.                       

▫ Uznesením č. 416/2013 dňa 11.12. 2013 MZ schválilo rozpočet 
Mestskej časti BA – Vajnory na rok 2014.                                             
▫ V kapitálových výdavkoch , podprogram 7.4: Výstavba 
cyklotrás sumu 20.000,– € . ( účtovná analytika, účet : 58520 
– Transfery ostatným subjektom VS – kapitálové ).                  
▫ V bežných výdavkoch,  , podprogram 1.2 : Členstvo 
v organizáciách a združeniach sumu 7.500,– €. ( účtovná 
analytika, účet :  53810 – Kolky, členské príspevky ). 
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Skutočnosť : 

 

 

Mestská časť v roku 2014 vyplatila zo svojho rozpočtu celkové 
finančné prostriedky vo výške 30.712,– Eur. 
 
Z toho :  
5.356,– na základe faktúry č. 140100002 zo dňa 12.2.2014 ako 
členské rok 2014, uhradené      25.4.2014  
Na základe stanov združenia , členské 
 
20.000,– na základe faktúry č. 140100005 zo dňa 8.7.2014 ako 
spoluúčasť MČ na realizácii projektu, uhradené 25.7.2014  
Rozhodnutie z rokovania rady združenia zo dňa 5.2.2014 ( 
Zápisnica ) - Uznesenie 
   
5.356,– na základe faktúry č. 140100009 zo dňa 1.12.2014 ako 
členské II. polrok 2014, uhradené 1.12.2014 
Rozhodnutie z rokovania zo dňa 28.11.2014 ( Zápisnica ) - 
Uznesenie 
 
 
Uznesením č. 22/2014 dňa 17.12. 2014 MZ schválilo III. zmenu 
rozpočtu Mestskej časti BA – Vajnory na rok 2014 vykonanú 
rozpočtovým opatrením č. 13/2014  a účet 53810 bol navýšený 
o 5.000,– €, teda na sumu : 12.500,– €                                                            
Príspevky poukázané MČ BA – Vajnory do Združenia obcí Jurava 
boli od roku 2009 do 2014 v celkovej výške 41.674,86 €. 

 
 
Platby MČ združeniu obcí Jurava za ostatné roky : 
 

rok  suma  predmet 

2015 5 356,00 členské 

2016 4 130,00 členské 

2017 8 370,00 členské 

2018 8 857,50 členské 

2019 8 698,50 členské 

  

spolu 35 412,00 
 
 
5.356,– na základe faktúry č. 150100002 zo dňa 05.05.2015 ako 
členské rok 2015, uhradené 15.05.2015  
Na základe stanov združenia , členské 
 
4.130,– na základe faktúry č. 160100003 zo dňa 22.8.2016 ako 
členské rok 2016, uhradené 23.9.2016  
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Pôvodné členské vo výške 5.580,- ponížené  o 1.450,- ( MČ 
financovala projekt. dokumentáciu )  
   
8.370,– na základe faktúry č. 170100004 zo dňa 03.07.2017 ako 
členské I. polrok 2017 v sume 5.580,-, uhradené 27.07.2017, 
faktúry č. 170100010 zo dňa 13.09.2017 ako členské II. polrok 
2017 v sume 2.790,-, uhradené 26.09.2017 
Rozhodnutie z rokovania zo dňa 08.11.2016 ( Zápisnica ) – 
Uznesenie, zvýšenie členského od roku 2017 na 1,50 €/občan. 
 
8.857,50 na základe faktúry č. 180100002 zo dňa 05.06.2018 ako 
členské rok 2018, uhradené 21.06.2018 
 
8.698,50 na základe faktúry č. 190100003 zo dňa 12.09.2019 ako 
členské rok 2016, uhradené 26.09.2019  
  
Členské bolo v roku 2012 a 2013 0,50 €/občan. V roku 2014 sa 
zvýšilo na 1,00 €/občan. Od roku 2017 na 1,50 €/občan. 
 
 
 
 
Skutočnosť k požiadavkám : 

 
Cyklotrasa JURAVA I : 
 
Všetky technické nedostatky, opravy  boli realizované v rámci 
reklamácie zhotoviteľskou firmou. Išlo o vznik trhlín, ktoré 
boli podmienené teplotným zaťažením a tepelným pohybom 
komunikácie. Údržbu a opravu existujúcej cyklotrasy 
zabezpečuje združenie obcí JURAVA, ( kosenie, frézovanie, 
opravy, značenie  a výsadba ). V roku 2015 bol vykonaný Vládny 
audit zo strany Ministerstva financií ( v prílohe ). 
 
Cyklotrasa JURAVA II : 
 
Ide o úsek od cyklolávky za Vajnormi, v smere do Ivany pri 
Dunaji. Táto stavba patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju a 
nie je to stavba združenia obcí, nakoľko Bratislavský 
samosprávny kraj bol žiadateľom o nenávratný finančný 
príspevok. Na tomto úseku je povrch betónový, nakoľko to 
žiadal vo svojich podmienkach Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., práva prechodu nákladných áut. Taktiež sa na 
tomto úseku vyskytli technické nedostatky, ktoré boli 
odstránené.  
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Záver : 

 
K vyššie uvedenému konštatujem, že kontrolovaný subjekt 
dodržal účelovosť použitia finančných prostriedkov a tieto sú 
použité efektívne a hospodárne. ( v zmysle § 13 ods. 2 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).  
 
 
 
  
V Bratislave : 22.11.2019 
 
 
 
        ----------------------- 

Ing. Martin Gramblička 
miestny kontrolór 
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Stav a vývoj dlhu obce 
( mestská časť BA – Vajnory) 

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 30.11.2019 
   

Celkový dlh obce k 30.11.2019 : 

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 30.11.2019 je 15,45% 
Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          

k 30.11.2019 je 8,69% 
 
Výška bežných príjmov za rok 2018 bola   3.168.011,57 € 

Výška bežných príjmov za rok 2018 znížená o tuzemské transfery 
a granty je 2.506.158,74 € 

Mesačná splátka úveru je   14.608,– € 

Zostatok istiny k 30.11.2019 je   489.590,33 € 

Suma mesačných splátok k 30.11.2019 je   214.512,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 30.11.2019 je 3.305,02 € 

  
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 

31.12.2018 

Zákon 
č.583/2004 Z. 

z. 

Zákon 
č.583/2004 Z. 

z. 

  60% 25% 

    3 168 011,57 € 
 

  1 900 806,94 € 

    2 506 158,74 €  
     
626 539,69 € 

 

 
V Bratislave 05.12.2019                 Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór            


