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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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Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za I. polrok 

2020 
 

Na základe rozsahu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, 

v zmysle § 18d, ods. 1)  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení predkladám správu o výsledku kontroly. Hlavný 

kontrolór kontroluje plnenie uznesení MZ, či bolo splnené 

v stanovených lehotách, resp. či platné uznesenie nestratilo 

zmenou právnej úpravy či skutkového stavu svoju aktuálnosť 

a či rovnako nie je daný dôvod na jeho zmenu.                                                                                                                                                                

Podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Bratislava 

– Vajnory, čl. 6, ods. 3) a 4) (schválený uznesením č. 39/2019 

zo dňa 17.4.2019) : „Uznesenia zastupiteľstva sa formulujú 

stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich 

vyplývajúcich a termínom splnenia. Uznesením zastupiteľstva sa 

povinnosti spravidla ukladajú zástupcom starostu, rade, 

komisiám, miestnemu kontrolórovi, prednostovi, riaditeľom 

rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti 

a ďalším subjektom“. 

V kontrolovanom období  sa uskutočnili 3 zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva. 

Miestne 

zastupiteľstvo 

Prijaté 

uznesenia č.  

13.02.2020 115-121 

16.04.2020 122-127 

18.06.2020 128-145 

 

Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa  v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na zasadnutiach 

miestneho zastupiteľstva v I. polroku 2020 bolo prijatých 31 

uznesení. Miestne zastupiteľstvo schválilo : 

VZN č. 1/2020 zo dňa 13. februára 2020 o miestnom poplatku za 

rozvoj na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory, uznesenie 

č. 116/2020. 

-   uznesenie č. 120/2020 z 11. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 13.2.2020 

k bodu programu : Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 1/2020. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 
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- uznesenie č. 121/2020 zo 11. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 13.2.2020 

k bodu programu : Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom 

Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory 

zodpovedný za plnenie : Ing. Igor Rašla, prednosta 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

 

 

-   uznesenie č. 123/2020 z 12. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 16.4.2020 

k bodu programu : Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 2/2020. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2020. 

 

 

-  uznesenie č. 125/2020 z 12. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 16.4.2020 

k bodu programu : Návrh na schválenie vybratého účastníka – 

víťaza obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností, 

pozemkov registar „C“ parc. č. 2885/1 a parc. č. 2885/2 
 
v k. 

ú. Vajnory 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

zmluva č. 65/2020 zverejnená na webstránke dňa 24.9.2020, 

finančné prostriedky vo výške 21.720,- € na bank. účte dňa 

8.10.2020 

 

 

-   uznesenie č. 135/2020 z 13. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.6.2020 

k bodu programu : Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 4/2020. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2020. 
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- uznesenie č. 136/2019 z 13. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.6.2020 

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 

2901/1 – vodné plochy v k.ú. Vajnory pre Martina Oheru NFB, 

s.r.o., Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne 

vodných bicyklov na Vajnorských jazerách 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

nájomná zmluva č. 32/2020/NZ podpísaná dňa 19.6.2020, 

zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 22.6.2020. 

 
 

- uznesenie č. 137/2020 z 13. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.6.2020 

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 

673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m
2 
v k.ú. 

Vajnory pre spoločnosť Prešík, s.r.o., za účelom 

prevádzkovania letnej terasy 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené  

nájomná zmluva č. 33/2020/NZ podpísaná dňa 24.6.2020, 

zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 25.6.2020. 

 

 

- uznesenie č. 139/2020 z 13. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.6.2020 

k bodu programu : Návrh na prerozdelenie finančných dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

podpísané zmluvy s fyzickými osobami-podnikateľmi 

a právnickými osobami v mesiaci júl ( č. 38-49/2020, 15.7 -

22.7.2020 ),  

zverejnené na webstránke mestskej časti - 29.7.2020, 

finančné prostriedky v celkovej sume 12.000,-- € vyplatené 

v mesiaci júl.  

 

 



6 

 

- uznesenie č. 143/2020 z 13. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.6.2020 

k bodu programu : Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – 

projekt požičiavania bicyklov ANTIK bikesharing 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené  

zmluva o spolupráci č. 35/2020 podpísaná dňa 24.06.2020, aj 

zverejnená na webstránke mestskej časti. 

 

 

- uznesenie č. 144/2020 z 13. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.6.2020 

k bodu programu : Zámer mestskej časti vyriešiť potrebu 

priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej 

o 6 kmeňových tried prostredníctvom žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci pripravovanej dotačnej schémy BSK 

zodpovedný za plnenie : Ing. Michal Vlček, starosta 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

projektová dokumentácia vyhotovená, vydané stavebné povolenie. 

 

 

  

Uznesenia, ktoré sú v plnení, alebo boli splnené : 

 

 

- uznesenie č. 162/2008 z 4. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 4.3.2008 

k bodu programu : CEPIT - zámer obstarať a schváliť územný 

plán zóny CEPIT. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Krumpolcová Ingrid, vedúca 

stavebného oddelenia. 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

informácia podaná na MZ dňa 17.09.2020 

  

 

 

- uznesenie č. 189/2016 z 11. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 16.6.2016 

k bodu programu : Žiadosť o odkúpenie pozemkov registra „C“ 

v k. ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazerá p. č. 2901/2 

a 2901/11 p. Milana Reguliho. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického 

oddelenia 
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stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení,  

odporúčam zrušiť  

 

 

- uznesenie č. 31/2019 zo 4. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.2.2019 

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa prevodu časti pozemkov 

registra „C“ parc. č. 1694/341, 1694/342, 1694/343, 1694/344, 

1694/345, 1694/346, 1694/347, 1694/348, 1694/349, 1694/203 

v celkovej výmere 5 m
2 
vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava 

– Vajnory v k. ú. Vajnory, na ktorých sú umiestnené verejné 

parkovacie miesta za časť pozemku registra „C“ parc. č. 

1694/314 vo výmere 5 m
2
 vo vlastníctve manželov Radičová Jana 

a Dušan Radič, Odborárska 34, Bratislava v k. ú. Vajnory 

formou zámeny. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Igor Rašla, prednosta  

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

bol vypracovaný geometrický plán 

potrebné dorokovanie podmienok s predchádzajúcim vlastníkom 

v zmysle darovacej zmluvy, informácia podaná na MZ dňa 

17.09.2020 

 

 

- uznesenie č. 78/2019 zo 8. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 19.9.2019 

k bodu programu : Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu 

nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Vajnory, časť pozemku 

registra „E“ parc. č. 4207/2 v správe Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory, za pozemky registra „C“ parc. č. 189/17, 

parc. č. 189/4 a parc. č. 189/26 vo vlastníctve Pozemkového 

spoločenstva Vajnory, formou zámeny z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

zodpovedný za plnenie : Ing. Michal Vlček, starosta 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

odporúčam zrušiť 

 

 

- uznesenie č. 104/2019 zo 10. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.12.2019 

k bodu programu : Návrh na schválenie spôsobu prevodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ parc. 

č. 66/1 a parc. č. 65/1, bez záložného listu vlastníctva, 

ktoré zodpovedajú pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – 
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trvalý trávny porast, zverenému do správy Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory, formou osobitného zreteľa 

zodpovedný za plnenie : Ing. Igor Rašla, prednosta 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

dorokovanie podmienok s budúcim vlastníkom, informácia podaná 

na MZ dňa 17.09.2020 

 

 

-  uznesenie č. 105/2019 zo 10. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.12.2019 

k bodu programu : Návrh na schválenie spôsobu nakladania 

s majetkom v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to 

časťou pozemku registra „C“ parc. č. 609/5 – zastavaná plocha 

a nádvorie v k.ú. Vajnory, na základe žiadosti p. Lucie 

Baričičovej 

zodpovedný za plnenie : Ing. Igor Rašla, prednosta 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

bol vypracovaný geometrický plán 

prebieha dorokovanie podmienok so žiadateľkou, informácia 

podaná na MZ dňa 17.09.2020 

 

 

 

 

 

V Bratislave 29.10.2020 

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

                         Ing. Martin Gramblička  

            miestny kontrolór 
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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 2019 

 
 

 
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:  1.1.2019-31.12.2019 

Miesto a čas 

vykonania 

kontroly: MÚ BA – Vajnory, od 20.8.2020 do 23.10.2020 

s prerušovaním 

Dátum zaslania 

správy: 23.10.2020 

      

  
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 
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Orgány spoločnosti : 100 % spoločníkom je MČ BA – Vajnory 

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 II. 

polrok 2020. 

Ku kontrole boli predložené  : Účtovná závierka zostavená 

k 31.12.2019, Hlavná kniha od 1.1.2019 do 31.12.2019, Hlavná 

kniha,  výnosové  a nákladové účty, Obratová predvaha, Daňové 

priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019, 

Poznámky k účtovnej závierke  k 31.12.2019. Šanóny s účtovnou 

agendou za rok 2019. 

 

 
Hospodárenie obchodnej spoločnosti za 

rok 2019 

 

 

(v EUR ) 

Výnosy z hospodárskej činnosti 146 690 

Náklady na hospodársku činnosť 158 253 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 

činnosti           -11 563                          

Výnosy z finančnej činnosti 0 

Náklady na finančnú činnosť 166 

Výsledok hospodárenia z finančnej 

činnosti -166 

Mimoriadne výnosy 0 

Mimoriadne náklady 0 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 

činnosti 0 

    

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

pred zdanením           -11 729                                       

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

po zdanení -11 729 

 

 

Náklady 
 

 

Náklady na hospodársku činnosť sú vo výške 158.253,-€ 
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tie tvoria :  

 

Spotreba materiálu 16.127,- (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   608,02  

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

Účet 501130 – spotreba materiálu – režijný materiál     20,75                                          

Účet 501200 – spotreba materiálu – na akcie    1.019,21  

Účet 501210 – náhradné diely      1.691,58                               

Účet 501300 – spotreba PHM             742,87                           

Účet 501400 – spotreba DHM od 33€                     0                          

Účet 501500 – spotreba DHM do 33€                 0                        

Účet 502100 – spotreba energie          8.558,65 

Účet 502200 – spotreba plynu           2.449,86                

Účet 502300 – spotreba vody           1.036,46                         

 

Služby 72.044,- (opravy a udržiavanie, cestovné, 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                 4.014,46                                        

Účet 518130 – orange               99,96           

Účet 518140 – internet            1.043,-- 

Účet 518150 – online služby             100,66    

Účet 518210 – poštovné               16,80             

Účet 518230 – kopírovanie, viazanie, tlač    5.340,--  

Účet 518240 – monitoring         132,--     

Účet 518310 – vedenie účtovníctva, poradenstvo  5.925,-- 

Účet 518340 – poradenstvo, konzultácie        20.953,65 

Účet 518350 – drobný nehmotný majetok - software         216,25    

Účet 518440 - upratovanie                            10.940,22                                   

Účet 518450 – služby akcie          11.735,87 

Účet 518470 – OLO                    281,37 

Účet 518480 – Bezp. a ochr. zdr. – BTS,TPO,BOZP,PO 2.360,13 

Účet 518520 – propagácia           7.700,--    

Účet 518810 – prepravné         514,25 

Účet 518900 – ostatné služby            670,-- 

 

Osobné náklady 18.114,- (mzdové náklady-dohody, zákonné 

sociálne zabezpečenie) 

Účet 521200 – mzdové náklady, dohody        13.740,00 
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Účet 524100 – zákonné sociálne zabezpečenie            4.374,12         

 

Dane a poplatky 8,- (kolky) 

Účet 538200 – kolky              8,-- 

 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9.548,- (zmluvné 

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

a úroky z omeškania, poistenie majetku, neuplatnená DPH na 

vstupe) 

Účet 544100 – zmluv. pokuty,penále a úroky z omeš.     15,27 

Účet 545100 – ostat. pokuty,penále, úroky z omeš.  7.612,00 

Účet 548100 – poistenie majetku            248,61 

Účet 548200 – neuplatnená DPH na vstupe    1.671,54 

 

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 

a dlhodobému hmotnému majetku 42.412,- 

Účet 551100 – odpisy dlh.nehm.maj. a dlh.hmot.maj    42.412,20 

 

 

Náklady na finančnú činnosť 166,- € 
tie tvoria : 

  
Ostatné náklady na finančnú činnosť 166,-- (bankové poplatky) 

Účet 568100 – bankové poplatky                         166,32       

 

 

 

Výnosy 
 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti 146.690,-€ 
tie tvoria : 

   

 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 136.239,- (tržby 

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

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

DPH, tržby za ostatné služby-MČ Vajnory) 

Účet 602100 – tržby z predaja služieb          9.900,--  

Účet 602110 – tržby z predaja služieb, reklama      19.885,--             

Účet 602120 – tržby, z predaja služieb. poradenstvo 5.500,-- 

Účet 602130 – tržby z predaja služieb, inzercia VN   508,75 

Účet 602200 – tržby, nájomné              41.413,31 

Účet 602210 – tržby, služby súvisiace s nájomným   7.040,26  

Účet 602220 – tržby, nájomné oslobodené od DPH      21.273,-- 

Účet 602230 – tržby, nájomné - MČ        11.680,44 

Účet 602231 – tržby, služby súvisiace s nájomným MČ   3.025,23 
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Účet 602234 – tržby – nájomné zariad. – MČ Vajnory   12.616,63 

Účet 602239 – tržby – ostatné služby  MČ   2.916,66 

Účet 602280 – tržby, nájomné zariadenie          480,-- 

  

 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 10.451,- (zmluvné 

pokuty, penále a úroky z omeškania, ostatné výnosy 

z hospodárskej činnosti, ostatné výnosy z hospodárskej 

činnosti-zúčtovanie dotácie KZ Baničova) 

Účet 648100 – ostatné výnosy z hospodárskej činnosti      0,70         

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 31.12.2019 

 

 Majetok 

celkom   

 

 908 891 

Neobežný 

majetok   

 

879 274 

 z toho 
dlhodobý nehmotný 

majetok 

 

0 

  
dlhodobý hmotný 

majetok 

 

879 274 

Obežný majetok    29 617 

  zásoby  0 

z toho dlhodobé pohľadávky  0 

  

krátkodobé 

pohľadávky 

 

10 830 

  finančný majetok  18 787 

časové 

rozlíšenie   

 

0 

Vlastné imanie a záväzky  
908 891 

Vlastné imanie     540 880 

  základné imanie  573 639 

z toho kapitálové fondy  0 

  fondy zo zisku  1 174 

  

VH celkovo ( bežné + 

minulé obdobie ) 

 

-33 933 

Záväzky    368 011 

  rezervy  0 

z toho dlhodobé záväzky  0 

  krátkodobé záväzky  368 011 

  

krátkodobé finančné 

výpomoci 

 

0 

časové 

rozlíšenie   
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  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Výsledok hospodárenia       
 

      

za účt. obd. pred 

zdanením 
-11729 -27072 -416 11157 -27254 704 27541 

Výsledok hospodárenia       

 

      

za účt. obd. po zdanení -11729 -27072 -1376 10197 -28215 -257 21206 

 

Zhodnotenie   

 

Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o. dosiahla za rok 2019 

výsledok hospodárenia  pred zdanením -11.729,- €. Tak ako aj 

v predchádzajúcich rokoch je v strate. V ostatných činnostiach 

spoločnosť pokračovala ako po iné roky.                                               

K 31.12.2019 je zostatok v pokladni 62,08 € a na bankových 

účtoch je zostatok 18.775,16 €.                         

Z danej kontroly bola vypracovaná správa, kde konštatujem, že 

kontrolou bol zistený stav hospodárenia spoločnosti v roku 

2019.  

            

 

 

V Bratislave  29.10.2020 

 

 

 

 

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

Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 
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Stav a vývoj dlhu obce 

( mestská časť BA – Vajnory) 
informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.10.2020 

   

Celkový dlh obce k 31.10.2020 : 

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 31.10.2020 je 11,48% 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          

k 31.10.2020 je 2,76% 

 

Výška bežných príjmov za rok 2019 bola   3.517.740,73 € 

Výška bežných príjmov za rok 2019 znížená o tuzemské transfery 

a granty je 2.652.424,02 € 

Mesačná splátka úveru je   7.143,– € 

Zostatok istiny k 31.10.2020 je   403.837,33 € 

Suma mesačných splátok k 31.10.2020 je   71.430,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 31.10.2020 je   1.797,06 € 

  

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 

31.12.2019 

Zákon 

č.583/2004 Z. 

z. 

Zákon 

č.583/2004 Z. 

z. 

  60% 25% 

    3 517 740,73 € 

 

  2 110 644,44 € 

 

    2 652 424,02 €  

     

663 106,01 € 

 
V Bratislave 09.11.2020                 Ing. Martin Gramblička 

         miestny kontrolór 


