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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITE ĽSTVA 

 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 

 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  
 

o d p o r ú č a 
 
 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
MČ BA – Vajnory na I. polrok 2017. 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 
 Roľnícka 109,      831 07  Bratislava 36  

Miestny kontrolór     
________________________________________________________ 

 
  

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA - Vajnory 
na I. polrok 2017 

 
 
V zmysle §18d a §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade 
s ustanoveniami čl. 24 Štatútu hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších 
predpisov, pri zohľadnení 3/5 pracovného úväzku, predkladám Miestnemu 
zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Vajnory „ Návrh plánu kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2017“. 

 
 

1. Finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru za rok 2016  
        

2. Ročná účtovná závierka Vajnorskej podpornej spol. s r. o., kontrola účtovných 
dokladov, hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, výsledkov hospodárenia, 
pohľadávok a záväzkov za rok 2016. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2016 

 
3. Finančná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní 

s majetkom mestskej časti – daňovými pohľadávkami mestskej časti za rok 2016 
 

4. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016 
 
5. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2016 

 
 

Ostatné činnosti : 
- Kontrola stavu a vývoja dlhu mestskej časti a kontrola dodržania podmienok pre 

prijatie návratných zdrojov financovania  
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií 
- Šetrenie sťažností v zmysle § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach pokiaľ 

poukazujú na nedostatky spôsobené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej 
správy 

- Spolupráca pri vypracovávaní VZN, základných organizačných pravidiel 
a vnútorných smerníc 

- Účasť na zasadnutiach MZ a MR 
- Semináre, vzdelávanie 
 
 

 
V Bratislave 29.11.2016                                                              Ing. Martin Gramblička 

Miestny kontrolór 
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        Stav a vývoj dlhu obce (MČ BA – Vajnory) 
( informácia pre MZ, stav k 30.11.2016 ) 

   
 
Celkový dlh obce k 30.11.2016 : 
 Zákonom č. 426/2013 Z .z. bol novelizovaný zákon č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého okrem iného s účinnosťou od 1.1.2015 podľa 
§ 17 ods. 15 citovaného zákona 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% ). 

 
 
 Celková suma dlhu obce k 30.11.2016 je 24,60 % 
 Suma ročných splátok úveru k 30.11.2016 je 8,74 % 
 
 
 Výška bežných príjmov za rok 2015 bola 2.435.182,03 € 
 Mesačná splátka úveru je 18.241,– € 
 Zostatok istiny k 30.11.2016 je 599.144,– € 
 Suma mesačných splátok k 30.11.2016 je 200.651,– € 
 Suma mesačných úrokových splátok k 30.11.2016 je 12.259,64 € 
  

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 

31.12.2015 
Zákon č.583/2004 

Z. z. 
Zákon č.583/2004 

Z. z. 

  60% 25% 

2 435 182,03 € 1 461 109,22 € 608 795,51 € 
 

  
 
 
 
 

V Bratislave 06.12.2016                                                                      Ing. Martin Gramblička 
               miestny kontrolór 


