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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 hospodárenia spoločnosti Vajnorská 

podporná spoločnosť, spol. s r. o. za rok 2020 

 
 

 
Oprávnená osoba:       Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór  

                   MČ Bratislava - Vajnory 

Povinná osoba:            Vajnorská podporná spoločnosť,  

                   spol. s r. o. 

Predmet  kontroly: Kontrola hospodárenia spoločnosti za rok 

2019 

Cieľ kontroly:     preveriť hospodárnosť, zákonnosť a účinnosť 

spoločnosti za predchádzajúceho účt. obdobie 

Kontrolované 

Obdobie:  1.1.2020-31.12.2020 

Miesto a čas 

vykonania 

kontroly: MÚ BA – Vajnory, 05/2021- 06/2021 

Dátum zaslania 

správy: 07.06.2021 

      

  
Legislatíva : 

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

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 

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

predpisov, 

 

 
Základné informácie 

Sídlo spoločnosti : Pod lipami 2, 831 07 Bratislava 

Dátum založenia a vzniku : 4.4.2007 a 3.5.2007 

Opis hospodárskej činnosti : maloobchod, veľkoobchod, 

inžinierska činnosť, poradenstvo a koordinácia projektov 

z programov v pomoci EÚ, poskytovanie informácií o zriadení 

a využívaní fondov EÚ, reklamná činnosť, vydavateľská činnosť, 

činnosť organizačných a ekonomických poradcov, zabezpečenie 

a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatí, upratovacie a čistiace práce, manažment 

Počet zamestnancov : 3 - dohoda o pracovnej činnosti 

Orgány spoločnosti : 100 % spoločníkom je MČ BA – Vajnory 



4 

 

Štatutárnym orgánom sú konatelia : Marek Grebeči od 3.5.2007 

                         Ing. Michal Vlček od 

8.4.2015 

Dozorná rada spoločnosti : Ing. Katarína Pokrivčáková od   

                           3.5.2007 

               Ing. Soňa Molnárová od 13.10.2010 

               Marián Zeman od 5.3.2014 

 

 

Kontrolné zistenia 

 
Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2021. 

Ku kontrole boli predložené  : Účtovná závierka zostavená 

k 31.12.2020, Hlavná kniha od 1.1.2020 do 31.12.2020, Hlavná 

kniha,  výnosové  a nákladové účty, Obratová predvaha, Daňové 

priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020, 

Poznámky k účtovnej závierke  k 31.12.2020. Šanóny s účtovnou 

agendou za rok 2020. 

 

 
Hospodárenie obchodnej spoločnosti za 

rok 2020 

 

 

(v EUR ) 

Výnosy z hospodárskej činnosti 100 662 

Náklady na hospodársku činnosť 132 293 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 

činnosti           -31 631                          

Výnosy z finančnej činnosti 0 

Náklady na finančnú činnosť 155 

Výsledok hospodárenia z finančnej 

činnosti -155 

Mimoriadne výnosy 0 

Mimoriadne náklady 0 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 

činnosti 0 

    

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

pred zdanením           -31 786                                       

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

po zdanení -31 786 

 

 

Náklady 
 

 

Náklady na hospodársku činnosť sú vo výške 132.293,-€ 
tie tvoria :  
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Spotreba materiálu 15.576,- (kanc. potreby, literatúra, 

publikácie, tlač, režijný materiál, spotreba materiálu na 

akcie, spotreba PHM, spotreba DHM od 33 € a do 33 €, spotreba 

energií) 

Účet 501100 – spotreba materiálu, kancelárske potreby    93,63  

Účet 501120 – spotr. mat.-lit.,publik.,tlač             0 

Účet 501130 – spotreba materiálu – režijný materiál    792,05                                          

Účet 501200 – spotreba materiálu – na akcie    2.058,66  

Účet 501210 – náhradné diely      1.002,32                               

Účet 501300 – spotreba PHM             408,25                           

Účet 501400 – spotreba DHM od 33€              1.369,30                                

Účet 501500 – spotreba DHM do 33€                 0                        

Účet 502100 – spotreba energie          5.473,69 

Účet 502200 – spotreba plynu           3.545,23                

Účet 502300 – spotreba vody             832,13                         

 

Služby 60.642,- (opravy a udržiavanie, cestovné, náklady na 

reprezentáciu, orange, internet, online služby, poštovné, 

kopírovanie, viazanie, tlač, monitoring, vedenie účtovníctva, 

poradenstvo, konzultácie, drobný nehmotný majetok-software, 

upratovanie, služby na akcie, OLO, bezpečnosť a ochrana 

zdravia, propagácia, prepravné, ostatné služby) 

Účet 511100 – opravy a udržiavanie                 4.042,52                                        

Účet 513100 – náklady na reprezentáciu                10,98  

Účet 518130 - orange                                    132,13         

Účet 518140 – internet            1.010,-    

Účet 518210 – poštovné                8,25             

Účet 518230 – kopírovanie, viazanie, tlač    4.053,72      

Účet 518310 – vedenie účtovníctva, poradenstvo  6.340,- 

Účet 518340 – poradenstvo, konzultácie        18.044,07 

Účet 518350 – drobný nehmotný majetok - software         110,- 

Účet 518410 – nájomné – priestory                     2.000,-    

Účet 518440 - upratovanie                             6.313,15                                   

Účet 518450 – služby akcie          11.789,50 

Účet 518480 – Bezp. a ochr. zdr. – BTS,TPO,BOZP,PO 4.741,64   

Účet 518900 – ostatné služby          2.045,96   

 

Osobné náklady 12.222,- (mzdové náklady-dohody, zákonné 

sociálne zabezpečenie) 

Účet 521200 – mzdové náklady, dohody         9.450,- 

Účet 524100 – zákonné sociálne zabezpečenie            2.771,95         

 

Dane a poplatky 276,- (ostatné dane a poplatky) 

Účet 53800 – ostatné dane a poplatky       276,06 
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Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1.823,- (zmluvné 

pokuty, penále a úroky z omeškania, ostatné pokuty, penále 

a úroky z omeškania, poistenie majetku, neuplatnená DPH na 

vstupe) 

Účet 545100 – ostat. pokuty,penále, úroky z omeš.  1.059,40 

Účet 548100 – poistenie majetku            655,21 

Účet 548200 – neuplatnená DPH na vstupe      108,57 

 

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 

a dlhodobému hmotnému majetku 41.754,- 

Účet 551100 – odpisy dlh.nehm.maj. a dlh.hmot.maj    41.754,15 

 

 

Náklady na finančnú činnosť 155,- € 
tie tvoria : 

  
Ostatné náklady na finančnú činnosť 155,-- (bankové poplatky) 

Účet 568100 – bankové poplatky                         155,18       

 

 

 

Výnosy 
 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti 100.662,-€ 
tie tvoria : 

   

 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87.507,- (tržby 

z predaja služieb, reklama, poradenstvo, inzercia, nájomné, 

nájomné zariadenie, energie, súv. služby, nájomné oslobod. od 

DPH, tržby za ostatné služby-MČ Vajnory, tržby súvisiace 

s minul. obdobím) 

Účet 602100 – tržby z predaja služieb         13.873,33  

Účet 602110 – tržby z predaja služieb, reklama         700,-             

Účet 602120 – tržby, z predaja služieb. poradenstvo     0,- 

Účet 602130 – tržby z predaja služieb, inzercia VN   506,50 

Účet 602200 – tržby, nájomné              32.733,64 

Účet 602210 – tržby, služby súvisiace s nájomným   7.469,93  

Účet 602220 – tržby, nájomné oslobodené od DPH       1.237,50 

Účet 602230 – tržby, nájomné - MČ        14.708,52 

Účet 602231 – tržby, služby súvisiace s nájomným MČ   1.500,- 

Účet 602234 – tržby – nájomné zariad. – MČ Vajnory   12.699,96 

Účet 602239 – tržby – ostatné služby  MČ   4.931,82 

Účet 602290 – tržby, súvis. nájom minul. obdo.      0,- 

Účet 602300 – tržby za ostatné služby      645,99 
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Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu 1.622,- 

Účet 642100 – tržby z predaja materiálu            1.621,80 

 

 

 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 11.533,- (zmluvné 

pokuty, penále a úroky z omeškania, ostatné výnosy 

z hospodárskej činnosti, ostatné výnosy z hospodárskej 

činnosti-zúčtovanie dotácie KZ Baničova, svet. technika) 

Účet 648100 – ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  1.082,83     

Účet 648400 – ost.výn.z hosp.činn., zúčt.dot.KZ       9.950,04 

Účet 648600 – ostatné výnosy z hospodárskej činnosti    499,92                                                  

 

 

 

 

skrátená forma 

súvahy k 31.12.2020 

 

 Majetok 

celkom   

 

 863 762 

Neobežný 

majetok   

 

813 627 

 z toho 
dlhodobý nehmotný 

majetok 

 

0 

  
dlhodobý hmotný 

majetok 

 

813 627 

Obežný majetok    50 135 

  zásoby  0 

z toho dlhodobé pohľadávky  0 

  

krátkodobé 

pohľadávky 

 

36 965 

  finančný majetok  13 170 

časové 

rozlíšenie   

 

0 

Vlastné imanie a záväzky  
863 762 

Vlastné imanie     509 094 

  základné imanie  573 639 

z toho kapitálové fondy  0 

  fondy zo zisku  1 174 

  

VH celkovo ( bežné + 

minulé obdobie ) 

 

-65 719 

Záväzky    354 668 

  rezervy  0 

z toho dlhodobé záväzky  0 

  krátkodobé záväzky  354 668 

  

krátkodobé finančné 

výpomoci 

 

0 
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časové 

rozlíšenie   

                  

            0 

 

 

 

 

 

 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Výsledok hospodárenia       
 

      

za účt. obd. pred 

zdanením 
-31786 -11729 -27072 -416 11157 -27254 704 

Výsledok hospodárenia       

 

      

za účt. obd. po 

zdanení 
-31786 -11729 -27072 -1376 10197 -28215 -257 

 

Zhodnotenie   

 

Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o. dosiahla za rok 2020 

výsledok hospodárenia  pred zdanením -31.786,- €. Činnosť 

spoločnosti bola v roku 2020 poznamenaná prebiehajúcou 

pandémiou COVID-19. Spoločnosť v minulosti podporovala 

množstvo akcií, ktoré v roku 2020 boli zrušené. Zabezpečila 

len Vajnorský ples a taktiež tlač Vajnorských noviniek. 

V súvislosti s takouto situáciou sa aj príjem z prenájmov 

znížil. Táto nelichotivá situácia sa odzrkadlila aj 

v ekonomických ukazovateľoch za rok 2020, kde celkové výnosy 

oproti roku 2019 poklesli o 31 % ( tržby o 36 % ). Taktiež aj 

na strane nákladov, ktoré boli nižšie o 16 % ( služby o 16 % 

a mzdové náklady o 33 % ).                                               

K 31.12.2020 je zostatok v pokladni 64,84 € a na bankových 

účtoch je zostatok 13.104,89 €.                         

Z danej kontroly bola vypracovaná správa, kde konštatujem, že 

kontrolou bol zistený stav hospodárenia spoločnosti v roku 

2020.  

            

V Bratislave  14.06.2021 

 

 

 

 

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

Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 

Roľnícka 109,   831 07  Bratislava 36 
Miestny kontrolór 

 

                                                 ––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

          Stanovisko miestneho kontrolóra 

 

k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava  

- Vajnory za rok 2020   

 
 
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o obecnom zriadení) predkladám miestnemu zastupiteľstvu 

odborné stanovisko k záverečnému účtu mestskej časti 

Bratislava - Vajnory za rok 2020. 

 

Stanovisko je vypracované na základe predloženej účtovnej 

závierky mestskej časti za rok 2020, súvahy k 31.12.2020, 

výkazu ziskov a strát, hlavnej knihy, ďalších podkladov 

a doplňujúcich údajov vyžiadaných od pracovníkov miestneho 

úradu ako aj správy nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky zostavenej k 31.12.2020. 

 

 

 
1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  

 

 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vajnory za 

rok 2020 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v 

súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

Návrh zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy) 

 

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na 

internetovej stránke mestskej časti od 01.06. 2021, taktiež aj 

informácia zverejnená na úradnej tabuli mestskej časti, 

prípadne k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení miestneho 

úradu. Konštatujem, že zákonom stanovená lehota bola dodržaná, 
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t. j. v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho 

schválením v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti 

Mestská časť si splnila povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dať overiť 

účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení. Audit vykonala firma ATFC, s. r. 

o., zastúpená konateľkou firmy Ing. Vierou Hauerovou, 

v mesiacoch 01-05/ 2021. Ku dňu vypracovania stanoviska som 

obdržal správu nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky zostavenej k 31.12.2020. 

 

1.4 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

predpísané náležitosti. 

 

 

 

2. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

 

Mestská časť postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení 

rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne 

spracovala do záverečného účtu mestskej časti. V súlade s § 16 

ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje 

hospodárenie, usporiadala finančné vzťahy k zriadeným a 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a 

právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo 

svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

Predložený návrh záverečného účtu mestskej časti obsahuje 

povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, t. j: 

 bežné príjmy a bežné výdavky, 

 kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

 finančné operácie. 

- bilanciu aktív a pasív, 

- prehľad o stave a vývoji dlhu, 

- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich 

pôsobnosti, 

- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 

5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, 

- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
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- hodnotenie plnenia programov obce. 

Podľa § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane 

finančných vzťahov: 

- k štátu - k štátnemu rozpočtu         

- k rozpočtu obce – hlavné mesto       

- k rozpočtu vyššieho územného celku        

- k zriadenej rozpočtovej organizácii     

- k právnickej osobe, ktorej je zakladateľom      

- k právnickým a fyzickým osobám 

 

     

 
3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

 

Finančné hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vajnory sa 

riadilo rozpočtom na rok 2020, ktorý bol schválený miestnym 

zastupiteľstvom uznesením  č. 107/2019 dňa 18. 12. 2019.  

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, čím boli naplnené 

podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka päťkrát 

zmenený miestnym zastupiteľstvom: 

- prvá zmena schválená dňa 13.02.2020 uznesením č. 120/2020 

- druhá zmena schválená dňa 16.04.2020 uznesením č. 123/2020 

- tretia zmena schválená dňa 18.06.2020 uznesením č. 135/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 17.09.2020 uznesením č. 155/2020 

- piata zmena schválená dňa 12.11.2020 uznesením č. 167/2020 

Rozpočet bol menený celkovo osemnástimi rozpočtovými 

opatreniami. Trinásť rozpočtových opatrení bolo schválených 

starostom mestskej časti, 

(29.4.,1.7.,23.7.,31.8.,2.9.,19.10.,3.11.,13.11.,23.11.,3.12.,

17.12.,22.12.,27.12.2020) 

Rozpočet na rok 2020 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné 

členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a 

kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné 

operácie. Údaje o plnení rozpočtu boli v členení podľa § 10 

ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

 

Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v € a v %. 

 

                                                          
                                                          Rozpočet        Skutočnosť       % plnenia 

 
Bežné príjmy                             3.755.555,00  3.915.931,44              102,26 
Bežné výdavky            3.566.235,00      3.389.020,35        89,78 
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Kapitálové príjmy          182.840,00        161.381,00       84,74 

Kapitálové výdavky         387.987,00        151.022,20       38,95 

 
Finančné oper. príjmové    201.597,00        128.297,68       38,95 

Finančné oper. výdavkové   185.770,00         85.718,00       45,93 

 

 

 
- celkové príjmy:    4.205.610,12 € 

- celkové výdavky:    3.625.760,55 € 

 

 
Hospodárenie za rok 2020:   +579.849,57 € 

  

 

 
4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

 

Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové 

vzťahy obce. Aktíva a pasíva v súvahe sa rovnajú. 

 
Bilancia k 31. 12. 2020 : 

 
Majetok spolu:            9.054.350,42 € 

v tom: 

Neobežný (hmotný a nehmotný) majetok:    5.802.176,69 € 

Obežný (finančný) majetok:               3.246.225,13 € 

Časové rozlíšenie:               5.948,60  € 

 

Vlastné zdroje krytia majetku:    9.054.350,42 € 

v tom: 

Vlastné imanie:            5.190.697,23 € 

Záväzky :               805.253,25 € 

Časové rozlíšenie:              3.058.399,94 € 

 

 

 
5. ZADĹŽENOSŤ A MOŽNOSTI FINANCOVANIA 

 

 

- V roku 2017 mestská časť vstúpila  do nového úverového 

vzťahu. Dňa 26.9.2017 uznesením miestneho zastupiteľstva 

č. 297/2017 bol schválený úver vo výške 600.000,- € 

(skutočné čerpanie vo výške 560.983,33 €) za účelom 

financovania kapitálových výdavkov, na priestorové 

rozšírenie Základnej školy Kataríny Brúderovej. Tento 

úver sa začal čerpať v roku 2018. Splácanie tohto úveru 

je rozložené na roky 2019 až 2025.  
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- V roku 2020 dňa 22.10.2020 uznesením č. 162/2020 schválilo 

miestne zastupiteľstvo prijatie bezúročnej návratnej 

finančnej výpomoci z MF SR na kompenzáciu dôsledku 

pandémie COVID 19 vo výške 60.852,- €, splatnosť je 

v rokoch 2024-2027. 

 

 

 

Celková suma dlhu mestskej časti  je: 

k    31.12.2020          12,80 % 

 31.12.2019  15,00 % 

     31.12.2018  25,00 % 

    31.12.2017  14,31 % 

    31.12.2016  23,85 % 

    31.12.2015  34,10 % 

    31.12.2014  46,76 % 

     31.12.2013  34,01 % 

 

 

 
6 . REZERVNÝ FOND A SOCIÁLNY FOND 

 

 

V roku 2020 bol vytvorený prebytok hospodárenia v sume 

537.269,89 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a 

b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 je 87.810,68 €. 

O jeho použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. 

Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2020 je 397,17 €. 

 

 

 
7. ZÁVER: 

 

 

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný 

účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a 

objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav 

majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava - Vajnory a preto 

odporúčam schváliť návrh záverečného účtu tak, ako je 

predložený a schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave  14. 06. 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 31.05.2021 

   

Celkový dlh obce k 31.05.2021 : 

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 31.05.2021 je 10,59% 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          

k 31.05.2021 je 1,87% 

 

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 31.05.2021 je   353.836,33 € 

Suma mesačných splátok k 31.05.2021 je   35.715,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 31.05.2021 je   761,87 € 

  

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 10.06.2021                 Ing. Martin Gramblička 

       miestny kontrolór 


