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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 o výsledku kontroly – kontrola nákladov na 

odvoz odpadov ( VKK, biologický odpad ) 

 

 
Oprávnená osoba:      Ing. Martin Gramblička – miestny 

                      kontrolór  

                      MČ Bratislava – Vajnory 

Povinná osoba:        MÚ MČ Bratislava – Vajnory 

Predmet kontroly: kontrola nákladov na odvoz odpadov ( VKK, 

biologicky odpad )  

Cieľ kontroly : preveriť nákladovosť danej služby,                                                            

Kontrolované obdobie: rok 2018,2019,2020 

Miesto  a dátum    

vykonania kontroly :  MÚ MČ Ba – Vajnory, 03/2021 

 

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

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

samosprávy 

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 
Kontrolné zistenia : 

 

 
Miestnym kontrolórom na základe podnetu boli prekontrolované 

náklady súvisiace s poskytovanou službou na odvoz odpadov ( 

VKK, biologický odpad ). 

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva je, aby odpad nemal 

negatívny vplyv na zdravie obyvateľov a životné prostredie. 

Mestská časť v rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje : 

- Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo 

záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa 

v zbernom dvore a vyvážaného dodávateľsky podľa vopred 

dohodnutého harmonogramu, 

- Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci 

jesenného  a jarného vyhrabávania, 

- Zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako 

biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch 

v správe mestskej časti, 
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- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch 

a výruboch drevín, 

- Zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom 

veľkokapacitných kontajnerov (VKK), 

- Zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu 

a zamedzenie vzniku čiernych skládok, 

- Zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na 

verejných priestranstvách v správe mestskej časti, 

- Zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých 

smetných košov a košov na psie exkrementy. 

 
Mestská časť v rámci rozpočtu pod programom 6.0 Životné 

prostredie, podprogramu 6.4 Odpadové hospodárstvo mala 

rozpočtované výdavky v kategórii podpoložiek rozpočtovej 

klasifikácie 630 súvisiace so zberom, prepravou, 

zneškodňovaním a ako aj zhodnocovaním odpadu v štruktúre : 

- odvoz kontajnerov s komunálnym a biologickým odpadom ako 

aj jeho zhodnocovanie, 

- likvidácia divokých skládok, 

- obsluha košov na psie exkrementy.  

 

Táto položka bola v jednotlivých rokoch v štruktúre výdavkov, 

v rámci bežných výdavkov v rozpočte vo výške : 

 

Za rok 2018 35.200,- € 

Za rok 2019 37.625,- € 

Za rok 2020 41.625,- € 

 

V roku 2019 v rámci kapitálových výdavkov bola rozpočtovaná  

čiastka 17.500,- €, ktorá predstavovala spoluúčasť mestskej 

časti v prípade získania prostriedkov z projektu podaného na 

jar 2018 „Výstavba zberného dvora a nákup technologického 

vybavenia v Bratislave – mestskej časti Vajnory“. 

 

V súlade s § 81 ods. 10 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. 

hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky 

náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, 

zhodnocovanie a zneškodňovanie.  

Mesto Bratislava prerozdeľuje mestským častiam 10 % z výnosu 

miestneho poplatku podľa počtu obyvateľov. 

Príjem mestskej časti BA - Vajnory( výnos z poplatku – 10% 

podiel ) bol vo výške :  

 

Za rok 2018 43.599,-  € 

Za rok 2019 41.113,-  € 

Za rok 2020 44.479,80 € 
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Rok 2018: 

 

Služby pre mestskú časť, zabezpečovali firmy : 

1. LEONTECH s.r.o. 
Odvoz a likvidácia odpadu 

2. ABASK RECYCLING s.r.o. 
Odvoz a likvidácia bioodpadu  

3. OLO, a.s. 
Využitie služieb s odvozom VKK 

4. JV INTERSAD, s.r.o. 
Jednorazové využitie služieb , odvoz a likvidácia 

bioodpadu 

 

  

dátum úhr. faktúra č. dodávateľ obdobie suma 

25.1.2018 171224 LEONTECH 122017 870,42 

29.3.2018 180231 LEONTECH 22018 412,39 

26.4.2018 180313 LEONTECH 32018 526,46 

25.5.2018 180410 LEONTECH 42018 815,41 

21.6.2018 180530 LEONTECH 52018 517,98 

21.6.2018 1805280 LEONTECH 52018 2 346,58 

26.7.2018 180618 LEONTECH 62018 664,49 

24.8.2018 180718 LEONTECH 72018 729,41 

26.9.2018 180820 LEONTECH 82018 929,99 

26.10.2018 180918 LEONTECH 92018 337,43 

22.11.2018 181019 LEONTECH 102018 496,48 

26.4.2018 2018111 ABASK RECYCLING 32018 665,00 

25.5.2018 2018132 ABASK RECYCLING 42018 1 425,00 

28.6.2018 2018210 ABASK RECYCLING 52018 1 757,50 

26.7.2018 2018226 ABASK RECYCLING 62018 1 710,00 

24.8.2018 2018331 ABASK RECYCLING 72018 1 615,00 

26.9.2018 2018375 ABASK RECYCLING 82018 1 757,50 

26.10.2018 2018430 ABASK RECYCLING 92018 2 185,00 

30.11.2018 2018495 ABASK RECYCLING 102018 2 280,00 

3.5.2018 7318030120 OLO 32018 555,60 

31.5.2018 7318040198 OLO 42018 3 123,00 

28.6.2018 7318050259 OLO 52018 720,60 

31.10.2018 7318090513 OLO 92018 1 453,20 

7.12.2018 7918100233 OLO 10218 3 358,20 

24.8.2018 201810522 JV INTERSAD    186,59 

        31 439,23 
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Rok 2019: 

  

 Služby pre mestskú časť, zabezpečovali firmy : 

1.LEONTECH s.r.o. 

Odvoz a likvidácia bioodpadu 

2.OLO, a.s. 

  Využitie služieb s odvozom VKK  

3.DRON Industries s.r.o. 

Využitie služieb pri materiálovom zhodnotení, opotr. 

pneumatiky 

  

dátum úhr. faktúra č. dodávateľ obdobie suma 

24.1.2019 181205 LEONTECH 112018 615,14 

26.2.2019 190128 LEONTECH 12019 347,04 

28.3.2019 190211 LEONTECH 22019 842,04 

25.4.2019 190315 LEONTECH 32019 1 969,97 

24.5.2019 190407 LEONTECH 42019 1 397,68 

27.6.2019 190407 LEONTECH 52019 2 338,96 

25.7.2019 190611 LEONTECH 62019 3 348,84 

25.7.2019 190612 LEONTECH 62019 910,68 

28.8.2019 190705 LEONTECH 72019 2 769,52 

26.9.2019 190825 LEONTECH 82019 1 624,32 

26.9.2019 190826 LEONTECH 82019 220,49 

24.10.2019 190913 LEONTECH 92019 2 743,21 

28.11.2019 191006 LEONTECH 102019 3 953,86 

25.7.2019 190610 LEONTECH   420,00 

2.5.2019 7319030150 OLO 32019 1 109,66 

29.5.2019 7319040178 OLO 42019 4 164,74 

3.7.2019 7319050248 OLO 52019 1 242,82 

31.10.2019 7319090455 OLO 92019 2 807,18 

3.12.2019 7319100527 OLO 102019 2 794,73 

25.7.2019 190100101 

DRON 

Industries   398,16 

        36 019,04 

 

  

   
Rok 2020: 
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Služby pre mestskú časť, zabezpečovali firmy : 

  1.LEONTECH s.r.o. 

    Odvoz a likvidácia bioodpadu 

  2.OLO, a.s. 

    Využitie služieb s odvozom VKK 

  3.A.G.J. s.r.o. 

  4.KASTE-KONTA s.r.o. 

    Využitie služieb pri úprave areálu nového zberného dvora      

    na u. Pri Mlyne 

  

dátum úhr. faktúra č. dodávateľ obdobie suma 

25.2.2020 191138 LEONTECH 112019 2 604,12 

25.2.2020 200135 LEONTECH 12020 1 484,12 

22.4.2020 200315 LEONTECH 32020 275,02 

26.5.2020 200424 LEONTECH 42020 263,57 

24.6.2020 200558 LEONTECH 52020 2 453,46 

30.7.2020 200637 LEONTECH 62020 4 379,71 

27.8.2020 200709 LEONTECH 72020 2 460,95 

28.9.2020 200856 LEONTECH 82020 1 220,47 

29.10.2020 200914 LEONTECH 92020 1 934,86 

29.10.2020 200915 LEONTECH 92020 369,91 

26.11.2020 201038 LEONTECH 102020 1 108,80 

26.11.2020 201039 LEONTECH 102020 383,90 

14.12.2020 201114 LEONTECH 112020 1 341,65 

14.12.2020 201115 LEONTECH 112020 532,22 

29.4.2020 7320030111 OLO 32020 455,64 

4.6.2020 7320040157 OLO 42020 2 625,96 

18.6.2020 7320050185 OLO 52020 417,24 

5.11.2020 7320090426 OLO 92020 788,64 

26.11.2020 7320100441 OLO 102020 1 137,84 

29.4.2020 201200139 KASTE-KONTA   4 936,92 

9.7.2020 102020  A.G.J.   4 328,52 

        35 503,52 

 
 
Skutočné náklady 

Rok 2018:  31.439,23 € 
Rok 2019:  36.019,04 € 

Rok 2020:  35.503,52 € 

 

  

Záver : 

Vykonanou kontrolou konštatujem, že:  

- finančné prostriedky boli použité na požadované účely, 
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- od roku 2017 mestská časť využíva štiepačku a tým 

dochádza k zhodnocovaniu a znižovaniu biologicky 

rozložiteľnému odpadu, 

- od roku 2017 prebieha v individuálnej bytovej výstavbe 

zber biologického odpadu, čo má vplyv na množstvo 

biologického odpadu v zbernom dvore mestskej časti, 

- aj napriek zvýšeniam cien za dané služby, mestskej časti 

v rámci tejto rozpočtovej položky v danom období sa 

náklady na túto službu extrémne nenavýšili, 

- naďalej mestskú časť a rozpočet zaťažujú nelegálne 

skládky   

- nakoľko Bratislava ako hlavné mesto SR nemá doteraz 

vlastnú kompostáreň, do budúcna vidím v tomto potenciál 

na znižovanie nákladov pri zbere a zhodnocovaní 

biologicky rozložiteľného odpadu nielen pre našu ale aj 

ostatné mestské časti. 

 

 

 
Vo Bratislave  26.03.2021 

 

  

Ing. Martin Gramblička               ..................................... 

miestny kontrolór 

 

 

 
So správou o výsledku kontroly bol za kontrolovaný subjekt 

oboznámený dňa 29.03.2021 
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Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za II. 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 4 zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva. 

Miestne Prijaté  

zastupiteľstvo uznesenia č.  

17.9.2020 146-161 

22.10.2020 162 

12.11.2020 163-171 

29.12.2020 172 

 

Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa  v súlade so 

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

miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2020 bolo prijatých 27 

uznesení. Miestne zastupiteľstvo schválilo : 

 

-   uznesenie č. 155/2020 z 14. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.9.2020 

k bodu programu : Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 8/2020. 

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. 8/2020. 
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- uznesenie č. 159/2020 z 14. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.9.2020 

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 790 m2 v k. ú Vajnory, zastavané stavbou – „Predajňa 

potravín TERNO“ na účel umiestnenia „balíkomatu“ 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve podpísaný dňa 25.9.2020, 

- zverejnený na webstránke mestskej časti dňa 29.9.2020. 

 

 

-   uznesenie č. 165/2020 zo 16. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 12.11.2020 

k bodu programu : Návrh na zmenu ceny prenájmu časti budovy so 

súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za 

účelom prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus 

s.r.o. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

- dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebyt. priestoru 

podpísaný 30.11.2020, zverejnený na webstránke mestskej 

časti -  8.12.2020 

 

 

- uznesenie č. 166/2020 zo 16. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 12.11.2020 

k bodu programu : Návrh na združenie finančných prostriedkov 

za účelom opravy lokálnych bodových nedostatkov na miestnych 

komunikáciách a chodníkoch vo Vajnoroch 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

splnené 

 

 

-   uznesenie č. 167/2020 zo 16. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 12.11.2020 

k bodu programu : Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 12/2020. 
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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. 12/2020. 

 

  

Uznesenia, ktoré sú v plnení : 

 

 

- 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 naposledy na MZ dňa 17.09.2020 

  

 

 

- 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 

- informácia podaná naposledy na MZ dňa 17.09.2020 

- čaká sa na stanovisko-informáciu od predchádzajúceho 

vlastníka 

 

  

 

- 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 
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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 

- informácia podaná naposledy na MZ dňa 17.09.2020 

- dňa 19.4.2021 – súhlasné stanovisko z magistrátu hl. 

mesta SR Bratislavy 

- kompletný materiál by mal byť pripravený na MZ 

17.6.2021  

 

 

 

- 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. 

 

 

- uznesenie č. 157/2020 zo 14. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.9.2020 

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. 160/2020 zo 14. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.9.2020 

k bodu programu : Návrh na schválenie predaja pozemkov 

registra „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada a parc. č. 2900/27 – 

zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 208 m
2 
v k. ú. 

Vajnory pre Mgr. Martina Dlugolinského, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa 

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického 

oddelenia 
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stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení 

- chýba doloženie znaleckého posudku  a súhlas 

z magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 

 

 

 

 

- uznesenie č. 172/2020 zo 17. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 29.12.2020 

k bodu programu : Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za 

účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia pre mestskú 

časť Bratislava-Vajnory“ 

zodpovedný za plnenie : Ing. Igor Rašla, prednosta 

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa 

vyjadrenia zodpovednej osoby : 

v plnení  

- žiadosť podaná 31.12.2020 

 

 

 

 

Uznesením č. 163/2020 zo 16. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ BA-Vajnory zo dňa 12.11.2020 boli zrušené 

uznesenia : č. 189/2016 zo dňa 16.06.2016 

    č.  78/2019 zo dňa 19.09.2019 

    č. 104/2019 zo dňa 18.12.2019 

 

 

V Bratislave 26.04.2021 

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

                         Ing. Martin Gramblička  

            miestny kontrolór 
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Stav a vývoj dlhu obce 

( mestská časť BA – Vajnory) 
informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 30.04.2021 

   

Celkový dlh obce k 30.04.2021 : 

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 30.04.2021 je 10,68% 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          

k 30.04.2021 je 1,61% 

 

Výška bežných príjmov za rok 2020 bola   3.950.966,26 € 

Výška bežných príjmov za rok 2020 znížená o tuzemské transfery 

a granty je 2.762.163,28 € 

Mesačná splátka úveru je   7.143,– € 

Zostatok istiny k 30.04.2021 je   360.979,33 € 

Suma mesačných splátok k 30.04.2021 je   28.572,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 30.04.2021 je   608,33 € 

  

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% 

    3 950 966,26 € 

 

  2 370 579,76 € 

 

    2 762 163,28 €  

     

690 540,82 € 

 
V Bratislave 30.04.2021                 Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 


