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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

berie na vedomie
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 finančného dopadu VZN o poskytovaní
finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti
Bratislava - Vajnory

Oprávnená osoba:

Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór
MČ Bratislava - Vajnory
Povinná osoba:
miestny úrad MČ Bratislava – Vajnory,
oddelenie sociálnych služieb
Predmet kontroly: poskytovanie finančnej výpomoci
Cieľ kontroly:
preveriť dodržiavanie poskytovania
finančných výpomocí
Kontrolované
Obdobie:
2018-2020
Miesto a čas
vykonania
kontroly:
MÚ BA – Vajnory, od 21.09.2021 do 19.10.2021
Dátum zaslania
správy:
19.10.2021
Legislatíva :
- Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Kontrolné zistenia :
Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021, schváleného miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Bratislava – Vajnory uznesením č. 213/2021 dňa
17.06.2021.
Proces kontroly bol zameraný na poskytnutie jednorazových
finančných výpomocí na preklenutie finančnej tiesne,
respektíve iné mimoriadne výdavky, poskytovanie jednorazových
finančných výpomocí pri narodení dieťaťa, osobitnej skupine
obyvateľov, dávky v hmotnej núdzi a príspevku na stravovanie
a rozvoz obedov. Ku kontrole boli predložené doklady( agenda,
spisy ) súvisiace s predmetom kontroly. Na miestnom úrade
mestskej časti Bratislava – Vajnory zabezpečuje kompletnú
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sociálnu agendu poskytovania jednorazových dávok v hmotnej
núdzi, jednorazových finančných výpomocí a sociálne
poradenstvo pri zabezpečovaní základných životných podmienok
a pomoci v hmotnej núdzi zodpovedná pracovníčka oddelenia
sociálnych služieb miestneho úradu mestskej časti Bratislava –
Vajnory.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory
zriadilo stálu „Komisiu školstva, sociálnych vecí
a zdravotníctva“ ako svoj poradný a kontrolný orgán, bez
rozhodovacej právomoci.
Základnou vnútornou organizačnou normou mestskej časti je
platné VZN o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom
mestskej časti, taktiež v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi.
Za kontrolované obdobia boli v platnosti : VZN č. 10/2012 zo
dňa 12.12.2012 a VZN č. 04/2019 zo dňa 20.11.2019.
V súčasnosti je v platnosti VZN č. 01/2021 o poskytovaní
finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava –
Vajnory zo dňa 18.03.2021 a vymedzuje :
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa
- jednorazový finančný príspevok osobitnej skupine obyvateľov
s trvalým pobytom v mestskej časti ( osobám, ktoré poberajú
starobný a invalidný dôchodok, ale nepoberajú príspevky na
obed, bezdomovcom evidovaným len na ÚPSVaR, obyvateľom
prepusteným z výkonu väzby, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR,
rodinám s deťmi, ktoré sa ocitnú v čase náhlej núdze za
podmienky, že preukážu, že si uplatnili svoje zákonné
nároky.
- jednorazová dávka v hmotnej núdzi osobitnej skupine
obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti ( mimoriadne
výdavky : nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi, kúpa
školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, výdavky s kúpeľnou
liečbou okrem cestovných náhrad, výdavky s kúpou základného
vybavenia domácnosti
- poskytovanie príspevku na stravovanie a rozvoz obedov
osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej
časti
V roku 2018 bola najväčšia časť rozpočtu poskytnutá rodinám
ako JFP pri narodení dieťaťa – 65 príspevkov.
V roku 2019 – 42 príspevkov
a v roku 2020 - 39 príspevkov.
V aktuálnom platnom VZN bol tento príspevok zvýšený na 70 €.
Jednorazový finančný príspevok pre rodiny s deťmi bol v roku
2018 poskytnutý 9 rodinám,
v roku 2019 – 7 rodinám,
v roku 2020 – 7 rodinám.
Jednorazové finančné výpomoci pre zdravotne postihnutých
poskytnuté v roku 2018 – 1 rodine, v roku 2019 a 2020 – 3
rodinám.
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Príspevok, ktorý sa zvýšil oproti predchádzajúcim rokom bol
v roku 2020 príspevok na stravovanie dôchodcov. Od 1.1.2020
nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2019 v ktorom sa menili výšky
príspevkov a jednotlivé pásma pri posudzovaní poskytovania
príspevkov na stravovanie. Taktiež sa v roku 2020 zvýšil počet
stravníkov v súvislosti s pandémiou Covid-19.
Plnenie podľa funkčnej a ekonom. klasifikácie
( za jednotlivé roky ) v €
Názov
JFP zdravot. postihnutým
JFP osamelo žijúcim obč.
JFP pre občanov v HN
JFP pri narodení dieťaťa
JFP pre rodiny
JFP v hmotnej núdzi
JFP jednoraz. prisp. pre rodiny
Obnova rodinných pomerov
Príspevok na strav. dôchodcov
Mesiac úcty k straším
Spolu :

2018

2019

2020

510,330,300,3.250,2.349,28
90,0,0,1.995,83
2.010,-

150,800,0,2.100,1.420,0,0,0,2.904,97
1.920,-

240,970,0,1.950,1.056,82
0,290,11
0,8.649,40
1.400,-

10.835,11

9.294,97

14.556,33

Záver :
Vykonanou kontrolou konštatujem, že poverení pracovníci
miestneho úradu plnia svoje pracovné úlohy na vysokej úrovni,
v súlade s platným VZN o finančnej výpomoci. Jednorazové
finančné výpomoci boli odsúhlasované aj v komisii školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva. Taktiež finančné operácie
súvisiace s predmetom kontroly boli v súlade s vnútornými
smernicami a pracovníci hospodárili s rozpočtovými
prostriedkami v súlade so schváleným rozpočtom. Jediným
nedostatkom je len skutočnosť, že v platnom VZN sú odvolania
na staré znenia zákonov, nakoľko tieto boli už novelizované.
V Bratislave

19.10.2021
.......................
Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór
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Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho
zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za I. polrok
2021
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.
28.1.2021

173-187

18.3.2021

188-195

6.5.2021

196-201

17.6.2021

202-215

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 2021 bolo prijatých 43
uznesení. Miestne zastupiteľstvo schválilo :
VZN č. 1/2021 zo dňa 18. marca 2021 o poskytovaní finančnej
výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory,
uznesenie č. 191/2021.
VZN č. 2/2021 zo dňa 17. júna 2021 o prijímaní detí do
materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, uznesenie č. 204/2021.
VZN č. 3/2021 zo dňa 17. júna 2021 o výške a spôsobe platby
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava
- Vajnory, uznesenie č. 205/2021.
-

uznesenie č. 176/2021 z 18. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 28.01.2021
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k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov registra
„C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané
plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 v k. ú. Vajnory pre
p. Vladimíra Voštinára
zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického
oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
nájomná zmluva č. 3/2021/NZ podpísaná dňa 5.2.2021, aj
zverejnená na webstránke mestskej časti.
uznesenie č. 192/2021 z 19. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.3.2021
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 m2 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. 16/2021/NZ podpísaná dňa 31.3.2021,
zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 6.4.2021.
-

uznesenie č. 193/2021 z 19. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.3.2021
k bodu programu : Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým
opatrením č. 4/2021.
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. 4/2021.
-

uznesenie č. 197/2021 z 20. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 6.5.2021
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
-
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zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického
oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
nájomná zmluva č. 25/2021/NZ podpísaná dňa 3.6.2021,
zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 3.6.2021.
uznesenie č. 200/2021 z 20. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 6.5.2021
k bodu programu : Návrh na zmenu ceny nájmu 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, vedúci ekonomického
oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
- dodatok č. 3 (28/2021) k nájomnej zmluve ( zmluva
o nájme nebytového priestoru č. 158/2017/NZ )podpísaný
dňa 31.5.2021,
- zverejnený na webstránke mestskej časti dňa 2.6.2021.
-

uznesenie č. 207/2021 zo 21. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.6.2021
k bodu programu : Návrh na schválenie predaja ako prípadu
hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvoreného
pozemku registra „C“ parc. č. 609/9 – zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 1 m2, k.ú. Vajnory, pani Lucii Baričičovej
zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického
oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
- informácia podaná naposledy na MZ dňa 06.05.2021
- 26.08.2021 – povolený vklad do katastra nehnuteľností
- 03.09.2021 – rozhodnutie OÚBA Katastrálny odbor
-

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
-
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stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
uznesenie č. 209/2021 z 21. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.6.2020
k bodu programu : Návrh na prerozdelenie finančných dotácií
z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021
zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického
oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
- podpísané zmluvy v mesiacoch júl, august ( č. 5059/2021 ), zverejnené na webstránke mestskej časti –
12.8.,13.8.,28.8.2021,
- finančné prostriedky v celkovej sume 26.700,-- €
vyplatené v mesiaci august ( 20.8.2021 ).
-

uznesenie č. 211/2021 zo 21. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.6.2021
k bodu programu : Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým
opatrením č. 10/2021.
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. 10/2021.
-

Uznesenia splnené - z predchádzajúceho obdobia :
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. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického
oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
- informácia podaná naposledy na MZ dňa 6.5.2021
-
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-

a doplnené uznesením č. 207/2021 zo dňa 17.6.2021

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 m2 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
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené
- informácia podaná na MZ dňa 6.5.2021
- doplnené uznesením č. 227/2021 zo dňa 8.9.2021
-

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 naposledy podaná na MZ dňa 06.05.2021
- 28.09.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie
k dokumentu územný plán zóny technologický park CEPIT
Bratislava
-

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 m2 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 m2 vo vlastníctve manželov Radičová Jana
-
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a Dušan Radič, Odborárska 34, Bratislava v k. ú. Vajnory
formou zámeny.
zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického
oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
v plnení
- informácia podaná naposledy na MZ dňa 06.05.2021
- čaká sa na stanovisko-informáciu od predchádzajúceho
vlastníka
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.
- september 2021 - prebieha verejné obstarávanie na
dodávateľa stavby
-

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. Michal Vlček, starosta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
v plnení
- projektová dokumentácia vyhotovená
- september 2021 – pripravujú sa podklady na stavebné
povolenie
-

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. Michal Vlček, starosta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
-
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v plnení
- žiadosť podaná 31.12.2020
- august 2021 – vyhotovená projektová dokumentácia
- október 2021 – prebieha vysporiadanie vlastníckych
vzťahov
uznesenie č. 206/2021 zo 21. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.6.2021
k bodu programu : Vináreň Bakchus – pamätihodnosť vo Vajnoroch
zodpovedný za plnenie : Ing. Michal Vlček, starosta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa
vyjadrenia zodpovednej osoby :
v plnení
- august, september 2021 – rokovania s vlastníkom
-

V Bratislave 12.10.2021
.......................
Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór
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Stav a vývoj dlhu obce
( mestská časť BA – Vajnory)
informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.10.2021

Celkový dlh obce k 31.10.2021 :
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 31.10.2021 je 9,68%
Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru
k 31.10.2021 je 3,19%
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 31.10.2021 je
318.121,33 €
Suma mesačných splátok k 31.10.2021 je
71.430,– €
Suma mesačných úrokových splátok k 31.10.2021 je 1.469,38 €
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

3 915 931,44 €
2 762 552,46 €
V Bratislave 02.11.2021

Zákon
č.583/2004 Z.
z.

Zákon
č.583/2004 Z.
z.

60%

25%

2 349 558,86 €
690 638,12 €
Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór
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