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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 miestneho kontrolóra z vykonanej kontroly – 

kontrola výstavby kontajnerového stojiska na ul. 

Uhliská 

 

 
Oprávnená osoba:    Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór 

MČ Bratislava – Vajnory 

Povinná osoba:      MÚ MČ Bratislava – Vajnory 

Predmet kontroly:  kontrola výstavby kontajnerového stojiska 

na ul. Uhliská  

Cieľ kontroly : preveriť zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť 

 a efektívnej pri výstavbe kontajnerového 

 stojiska na ul. Uhliská                                                         

Kontrolované  

obdobie:            rok 2019 

Miesto a čas  

vykonania  

kontroly:   MÚ BA – Vajnory, od 14.05.2020 do 

 08.07.2020 s prerušovaním  

Dátum doručenia  

návrhu správy : 08.07.2020 

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 :   21.07.2020 

 

 

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

- Zákon č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

- Zákon č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) 

 

 
Oprávnenie ku kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a 
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majetkovými právami obce vyplýva hlavnému kontrolórovi 

z ustanovenia § 18d ods. 1 a zároveň ods. 2 písm. b) zákona 

o obecnom zriadení. 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti 

miestneho kontrolóra Mestskej časti  Bratislava – Vajnory na 

I. polrok 2020, schváleného uznesením č. 109/2019 zo dňa 

18.12.2019 miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava 

– Vajnory, v zmysle  § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. podľa zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 
Kontrolné zistenia : 

 

Kontajnerové stojisko na separovaný odpad na ulici Uhliská 

mestská časť chcela zrevitalizovať z viacerých dôvodov. Jedným 

z hlavných dôvodov bolo, že pôvodné stojisko nebolo 

zabezpečené a nezodpovednými občanmi tu dochádzalo k tvoreniu 

odpadu nevhodnému na separáciu a odpadu voľne pohodenému. 

Týmto prichádzalo následne k znečisteniu nielen daného miesta, 

ale aj blízkeho okolia. Touto skutočnosťou sa viackrát 

zaoberala aj komisia výstavby, územného plánovania, dopravy 

a životného prostredia. Prichádzala aj opakovaná požiadavka od 

občanom, aby daný problém vyriešila mestská časť. Občania sa 

kladne vyjadrili v participatívnom rozpočte na rok 2019 

k riešeniu tohto problému ( finančné prostriedky vo výške 

3.000,-- Eur ). Mestská časť pri tomto projekte vychádzala zo 

skutočnosti, že existuje záväzný materiál ohľadne 

kontajnerových stojísk a to priamo z magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy a mestskou spoločnosťou OLO, a.s. 

Od 01/2019 je vypracovaný útvarom hlavného architekta hlavého 

mesta SR Bratislavy Manuál pre stavbu a rekonštrukciu 

kontajnerového stojiska vo verejnom priestore hlavného mesta 

SR Bratislava.  

Spoločnosť OLO, a.s. má kritériá pre vybudovanie 

a rekonštrukciu kontajnerového stojiska na území a pozemkoch 

hlavného mesta SR Bratislavy. Vzhľad kontajnerových stojísk by 

mal zohľadňovať ocenené kontajnerové stojiská, ktoré boli 

vybraté v súťaži Kontajnerové stojisko pre Bratislavu  

vyhlásenej a vyhodnotenej v roku 2017. Z dôvodu užívania, 

bezpečnosti a kvality verejného priestoru musí navrhované 

kontajnerové stojisko spĺňať podmienky, napr. umiestnenie 

a sprístupnenie, konštrukčné riešenie, materiálové prevedenie, 

interiérové vybavenie, exteriérové vybavenie, zásadné 

odporúčania, obmedzenia dané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( 

stavebný zákon ). Mestská časť sa rozhodla vybudovať 

ekologické kontajnerové stojisko ( so zelenou strechou ), aby 

nielen funkčne prispelo k udržateľnému nakladaniu s odpadom, 

ale aby bolo v harmónii s okolím  a spĺňalo kritériá vysokého 

štandardu kvality verejného priestoru. V súlade aj s platným 
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Akčným plánom adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR 

Bratislavy.        

  

 

 
skutočnosti : 

- Rozpočtované náklady na kontajnerové stojisko vo výške : 

17.655,-- Eur 

- Zmluva o spolupráci č. 114/2019/ZoS, pri výstavbe 

kontajnerového stojiska s Poľnohospodárskym družstvom 

Vajnory, uzavretá dňa 14.08.2019 – zverejnená na 

webstránke dňa 28.08.2019 

- Oznámenie, ohlásenie drobnej stavby Mestskej časti 

Bratislava – Rača ako príslušný stavebný úrad dňa 

14.08.2019, odpoveď 27.08.2019 bez námietok 

- Dňa 28.08.2019 – podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na 

Bratislavský samosprávny kraj vo výške 8.000,-- Eur, 

oblasť podpory – revitalizácia verejných priestranstiev, 

termín realizácie 1.10.2019 – 30.11.2019 

- Zmluva o poskytnutí dotácie s BSK uzavretá dňa 11.10.2019, 

zverejnená dňa 17.10.2019 

- 21.10.2019 – od BSK poskytnutie dotácie vo výške 4.486,-- 

Eur 

- Po prieskume trhu ( Výzva zo dňa 26.09.2019 )dodávateľom 

dvoch prístreškov pre kontajnery sa stala spoločnosť 

CALEB, s.r.o., dva prístrešky pre šesť kontajnerov na 

separovaný odpad 

- Faktúra č. 20190012 – CALEB, s.r.o., suma 10.200,-- Eur ( 

prístrešky 9.480,-- Eur, montáž 360,-- Eur, doprava 360,-

- Eur ), zverejnená dňa 03.12.2019 

- Faktúra č. 642019 – ARCH-I-BALD, s.r.o., suma 1.731,-- 

Eur, ochranná textília, drenážna fólia, filtračná 

textília, strešný substrát, vegetačná vrstva, zeleň, 

trávové osivo, kríky – zverejnená dňa 17.12.2019 

- Faktúra č. 191026 - LEONTECH, s.r.o., suma 758,39 Eur, 

odkopávka zeminy, odvoz zeminy s uložením, dodávka 

makadamu – zverejnená dňa 19.11.2019 

- Faktúra č. 1193601567 – Karovič, s.r.o., suma 600,-- Eur, 

dodávka betónu – zverejnená dňa 20.12.2019 

- Výdavkový pokladničný doklad č. 20191245, suma 186,80 Eur, 

nákup kari sietí  

- Výdavkový pokladničný doklad č. 20191282, suma 63,98 Eur, 

materiál na kontajnerové stojiská – rezivo, drôt, 

chemická kotva, závit. tyč, hmoždinky, podložky. 

 

 

Pôvodný rozpočet projektu :  17.655,-- Eur 

Skutočný rozpočet projektu : 13.540,17 Eur 

Schválená výška dotácie :     4.486,-- Eur 

Náklady z vlastných zdrojov : 9.054,17 Eur 
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- Informácia na webstránke mestskej časti Bratislava – 

Vajnory o novom stojisku separovaného zberu dňa 

18.12.2019. 

- Vyúčtovanie dotácie z BSK, projekt : „Ekologické 

kontajnerové stojisko Uhliská“, predložené mestskou 

časťou Bratislava – Vajnory dňa 31.12.2019. 

- Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly zo 

strany poskytovateľa dotácie doručená 27.01.2020, neboli 

zistené žiadne nedostatky.  

  

 

kontrolné zistenie : Pri kontrole súhrnných správ o zákazkách 

s nízkou hodnotou, ktoré mali byť zverejnené v profile 

verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po 

skončení kalendárneho štvrťroka, bolo zistené, že nebola 

zverejnená žiadna súhrnná správa od 04/2019. Ide o porušenie § 

117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Podklady preukazujúce zistené nedostatky : 

1. PrintScreen obrazovky z profilu verejného obstarávateľa na 
www.uvo.gov.sk 

 

Lehoty : 

Lehota na predloženia písomného zoznamu prijatých opatrení na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku bola stanovená do 31.07.2020. Povinná osoba si svoju 

povinnosť splnila a prijala opatrenia.  Lehota na predloženia 

písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je  

stanovená do 30.09.2020.  

 

Záver : 

Vykonanou kontrolou bolo preukázané, že pri výstavbe 

kontajnerového stojiska sa finančné prostriedky použili 

zákonne, účinne, hospodárne a efektívne. Nedostatkom bola 

vyššie spomínaná skutočnosť.  

 

 

 

V  Bratislave  10.09.2020 

 

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

Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 
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Stav a vývoj dlhu obce 

( mestská časť BA – Vajnory) 
informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.08.2020 

   

Celkový dlh obce k 31.08.2020 : 

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 31.08.2020 je 11,89% 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          

k 31.08.2020 je 2,21% 

 

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 31.08.2020 je   418.123,33 € 

Suma mesačných splátok k 31.08.2020 je   57.144,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 31.08.2020 je   1.462,44 € 

  

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 07.09.2020                Ing. Martin Gramblička 

        miestny kontrolór    


