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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

 

správu o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra. 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 
    

     

_____________________________________________________ 

 

  

Stanovisko 

miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory 

na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 

 

 
 Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2019 s výhľadom na roky 

2020 – 2021 predkladám podľa § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného rozpočtu MČ BA - 

Vajnory na roky 2019 – 2021 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.  

 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA  
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 a prognózy na 

roky 2020 - 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch hľadísk : 

 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje viaceré zákonné predpisy ( v čase spracovávania návrhu ) 

a to najmä : 

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 

- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení  

- č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov 

- Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie č. MF/010175/2004-42 

- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015 
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1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti BA – Vajnory 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými 

nariadeniami (ďalej len VZN) mestskej časti, najmä : 

- VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje na území MČ BA - Vajnory 

- VZN č. 5/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva 

- VZN č. 10/2012 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA – 

Vajnory 

- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb MČ BA - Vajnory  

- VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA - Vajnory 

- VZN č. 3/2017 ktorým sa mení VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území MČ BA – Vajnory 

- VZN č. 1/2018 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory 

- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA – Vajnory a s majetkom zvereným do 

správy MČ BA – Vajnory platné od 1.11.2015. 

 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej    časti BA – Vajnory 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke MČ, dňa 

30.01.2019,  v zákonom stanovenej lehote,  v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2019 až 2021 č. MF/010302/2018-411 vydanej MF SR v súlade s §14 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 

MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 

organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení 

neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej 

samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane 

ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami. 

Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 

257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.  

 

 

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu 

 

Návrh programového rozpočtu pre roky 2019-2021 podľa §4 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch 

a cieľoch MČ BA - Vajnory, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu MČ BA - 

Vajnory. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov 
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značne zvyšujú informačnú hodnotu návrhu rozpočtu s možnosťou prezentovať ciele 

a monitorovať ich dosahovanie. 

 

 

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2019-2021, t. j. ako 

strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA – Vajnory, v ktorom sú v 

rámci  jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane 

programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky. 

Viacročný rozpočet na roky 2019-2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 

zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2019 je 

po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky ( 

2020, 2021 ) sú orientačné. 

Mestská časť zostavila bežný rozpočet na rok 2019 ako prebytkový. Kapitálový 

rozpočet ako schodkový a rozpočet finančných operácií je zostavený ako 

schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý prebytkom 

bežného rozpočtu.  

 

 

1. Príjmy 
 

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové  príjmy, granty a transfery. Súčasťou 

bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu 

MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2019 sú rozpočtované  v sume 3.421.478,– €. 

 

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2019 v sume 2.332.935,– €. Tvorí ich podiel 

na výnose dane z PFO, 50% podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za 

užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose z poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad. 

 

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, administratívne 

poplatky, pokuty a penále, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich 

vkladov, iné príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2019 v sume 381.425,– €. 

 

Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú charakter účelových dotácií 

a ich využitie je viazané na určitý účet a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť 

školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany ŽP, matriky, 

ohlasovne, zabezp. volieb, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2019 je v sume 

707.118,– €. 

 

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície a na rok 2019 sú 

rozpočtované v sume 26.845,– €. 
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2. Výdavky 
 

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií rozpočtované na rok 2019 

vo výške 3.250.450,– €. 

Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme 3.014.665,– €. Oproti roku 2018 

(očakávaná skutočnosť), je to nárast o 347.319,13 €. 

Kapitálové výdavky sú v sume 235.785,– €. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou 

roku 2018 sú nižšie o 1.310.749,27 €. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie 

zákonom stanovených funkcií MČ. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná 

v programovom členení, v súlade so zákonom. Výdavky sú členené do 11 programov  

a 51 podprogramov. 

 

 
3. Finančné operácie 

 

Finančné operácie  nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými 

operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje 

financovania  a ich splácanie. 

 

FO príjmové sú rozpočtované v objeme 131.072,– €. Tvorí ich kontokorentný úver vo 

výške 100.000,– €, na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

rozpočtu mestskej časti. 

 

FO výdavkové sú v celkovej výške 328.945,– €. Pozostávajú z platieb za istiny 

úverov, za pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálovú účasť, ako aj 

z amortizácie istiny úverov použitých v minulých rokoch. 

 

Zadlženosť MČ bola k 31.12.2018 vo výške 25,00 % ( 60 % je zákonom stanovený 

limit celkovej sumy dlhu ). Zadlženosť k 31.12.2017 bola 14,31 %. Zadlženosť 

k 31.01.2019 je 21,37 %. Splatnosť všetkých úverov Mestskej časti prijatých pred 

rokom 2018 ( Prima banka Slovensko, a. s. a zo Slovenskej sporiteľne, a. s.) je 

k 31.5.2019, resp. 31.12.2019. V roku 2019 začína aj splácanie úveru vo výške 

560.983,33 € čerpaného  v roku 2018 na dostavbu piatich tried ZŠ. Od 1.1.2020 sa 

bude splácať už iba tento úver, ktorý je splatný 25.12.2025. 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu 2019 
 bežné príjmy  

 kapitálové príjmy  

 fin. oper. príjmové 

 

 

 bežné výdavky 

 kapitálové výdavky 

 fin.oper.výdavkové 

3.421.478,-- EUR 

26.845,-- EUR 

131.072,-- EUR 

 

 

3.014.665,-- EUR 

235.785,-- EUR 

328.945,-- EUR 
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C. ZÁVER - ZHRNUTIE 
 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 je spracovaný v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so VZN MČ BA – Vajnory.  

Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v  dostatočnom rozsahu. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým od 30.01.2019, t. j. 

najmenej 15 dní pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci 

rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce 

a jeho zmeny. 

 

 

 

Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA – Vajnory : 

 

 - návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2019 schváliť 

 

 - návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2020 – 2021     zobrať na vedomie. 

  

 

 

 

 

 

06.02.2019             Ing. Martin Gramblička 

         miestny kontrolór 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 

Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 
Miestny kontrolór 

  

Správa o výsledku kontroly tvorby a  použitia sociálneho fondu MÚ MČ 

Bratislava - Vajnory 
 

 

Oprávnená osoba: Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór MČ 

                      Bratislava –  Vajnory 

 

Povinná osoba:   Miestny úrad MČ Bratislava – Vajnory 

    

Predmet kontroly: Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu  

                  Miestneho úradu MČ Bratislava - Vajnory   

                       

Predmet kontroly: overiť, či tvorba a čerpanie sociálneho     

                  fondu bolo v súlade so zákonom č. 152/1994 

                  Z. z. o sociálnom fonde a vnút. predpismi  

                 

Kontrolované obdobie: rok 2015, 2016, 2017 

 

Miesto a dátum 

vykonania kontroly : MÚ MČ BA – Vajnory, 22.11.2018 – 28.12.2018  

 

Dátum doručenia 

návrhu správy : 28.12.2018 

 

Dátum prijatia  Povinná osoba nepodala žiadne písomné námietky   

námietok :          k navrhnutým opatreniam. 

  

 

Dátum zaslania 

správy :    10.1.2019 

 

 

 

Výsledok kontroly : 
 

 

I. Základné legislatívne východiská 

 

Zákon NR SR č. 152/1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. 

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 311/2001 Z. z. ( Zákonník práce ) v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

Smernica č. 4/2009 o sociálnom fonde Miestneho úradu MČ Bratislava – Vajnory ( účinná od 

1.6.2009 – 31.8.2016 ). 
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Smernica č. 2/2016 o sociálnom fonde Mestskej časti Bratislava – Vajnory  ( účinná od 

1.9.2016 ). 
  

Sociálny fond má povinnosť tvoriť každý zamestnávateľ pôsobiaci na území SR bez ohľadu 

na svoju právnu formu a na počet zamestnancov. Sociálny fond MÚ MČ Ba – Vajnory bol 

v kontrolovanom období tvorený v zmysle §3 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov ako úhrn povinného prídelu vo výške 1% zo základu uvedeného v §4 ods. 1 

zákona o SF. 

Podľa §4 ods. 1 zákona o SF základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa §3 je 

súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 

kalendárny rok. 

Hrubou mzdou sa rozumie mzda definovaná v Zákonníku práce. Mzdou podľa §118 ods. 2 

Zákonníka práce sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty ( naturálna 

mzda ) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za práce. 

 

 

II. Tvorba sociálneho fondu 

 

Kontrolou som zistil, že sociálny fond v rokoch 2015, 2016, 2017 bol tvorený povinným 

prídelom vo výške 1,00% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom za príslušný 

kalendárny mesiac. Tvorba sociálneho fondu za rok 2015 je v sume 3.176,90 €, za rok 2016 

v sume 3.847,53 €, za rok 2017 v sume 4.145,53 €. Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na 

osobitnom analytickom účte fondu v súlade s §6 ods. 1 zákona o SF. Finančné prostriedky 

sociálneho fondu sa vedú na osobitnom bankovom účte IBAN SK26 0200 0011 6900 0422 

1062 vedenom vo VÚB Banke, a.s.  

 

 

III. Použitie sociálneho fondu 

 

Kontrolou som overil  a konštatujem, že zamestnávateľ použil finančné prostriedky 

sociálneho fondu v súlade s čl. III.  smernice č. 4/2009 v roku 2015 a v súlade s čl. III 

smernice č. 2/2016 v rokoch 2016 a 2017. Pri použití fondu ide o príspevok na : 

a)stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi ( 0,19 € / stravný 

lístok ) 

b)prvý odchod do dôchodku 

c)životné jubileum 

d)uzatvorenie manželstva 

e)narodenie dieťaťa 

f)sociálnu výpomoc 

g)príspevok na regeneráciu pracovnej sily 

 

  Zamestnávateľ prispieva na stravovanie 2,64 €, čo pri stravnom lístku v hodnote 3,80 € 

predstavuje 69,47 %. Uvedené je v súlade s §152 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého 

zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla. Okrem toho sa 

poskytuje príspevok zo SF v sume 0,19 € a zamestnanec hradí 0,97 €. Celkovo sú tak náklady 

financované z troch zdrojov ( zamestnávateľ, zamestnanec a sociálny fond ).  
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SF 2015                 EUR     

Počiatočný stav účtu SF k 1.1.2015     912,33 

Tvorba SF do 31.12.2015    3.176,90 

Čerpanie SF do 31.12.2015    3.559,96 

Príspevok na stravovanie    1.154,66 

Príspevok na prac. a život. jubileá        185,80   

Príspevok na rekr. a iné    2.219,50 

Zostatok na účte SF k 31.12.2015        495,19 

 

SF 2016                 EUR 

Počiatočný stav účtu SF k 1.1.2016     495,19 

Tvorba SF do 31.12.2016    3.847,53 

Čerpanie SF do 31.12.2016    3.456,98 

Príspevok na stravovanie    1.272,75 

Príspevok na prac. a život. jubileá           201,60   

Príspevok na regeneráciu prac. sily   1.982,63 

Zostatok na účte SF k 31.12.2016        832,86 

 

SF 2017                 EUR 

Počiatočný stav účtu SF k 1.1.2017     832,86 

Tvorba SF do 31.12.2017    4.145,53 

Čerpanie SF do 31.12.2017    4.262,34 

Príspevok na stravovanie    1.585,74 

Príspevok na prac. a život. jubileá        500,00   

Príspevok na regeneráciu prac. sily   2.176,60 

Zostatok na účte SF k 31.12.2017        653,91 

  

 

IV. Účtovanie sociálneho fondu 

 

Zákon umožňuje tvorbu a čerpanie fondu viesť buď na osobitnom analytickom účte fondu 

alebo na osobitnom účte v banke, prípadne v pobočke zahraničnej banky. Podstatné je, aby 

zvolený spôsob účtovania sociálneho fondu napr. na samostatných analytických účtoch 

zamestnávateľa zabezpečil prehľad o prídeloch a čerpaní sociálneho fondu na účtovné i 

kontrolné (napr. daňové) účely. Ku kontrole mi bol predložený inventúrny súpis finančného 

účtu 472 10 Záväzky zo sociálneho fondu k jednotlivým rokom. Kontrolou som zistil, že 

tvorba a čerpanie fondu je v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona o sociálnom fonde na 

osobitnom bankovom účte zamestnávateľa, na účte 472 10 Záväzky zo sociálneho fondu a na 

účte peniaze podľa príslušných ustanovení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 

a Metodického usmernenia č. MF/014309/2017-352 zo dňa 20.7.2017 k postupom účtovania 

tvorby a použitia sociálneho fondu, účtovania poplatkov a úrokov na účte sociálneho fondu 

v ústrednej správe a samospráve  

( napr. účet 527 – Zákonné sociálne náklady, účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, účet 

213 – Ceniny, účet 221 – Bankové účty, účet 261 – Peniaze na ceste, 

účet 331 – Zamestnanci). Počas kontroly boli zistené nedostatky ohľadne bankový poplatkov 

a tie povinná osoba odstránila v priebehu kontroly. 
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Povinná osoba vykonala za roky 2015,2016,2017 zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu 

predstavujúcich povinný prídel do fondu za kalendárny rok najneskôr do 31. januára 

nasledujúceho roka podľa § 6 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene 

a doplnení  zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.   

  

 

Návrh opatrení : 
1. Dodržiavať metodického usmernenia č. MF/014309/2017-352 zo dňa 20.7.2017 k 

postupom účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu, účtovania poplatkov a úrokov 

na účte sociálneho fondu v ústrednej správe a samospráve.  

2. Možnosť zmeny bank. účtu SF, presunutím do banky, kde je vedený bežný účet MČ, 

ale iba v prípade automatického započítavania poplatkov v rámci bežného účtu. 
 

 

Záver : 

Pri vykonávaní kontroly, počas jej  priebehu, zistené nedostatky týkajúce sa bankových 

poplatkov sociálneho fondu boli odstránené, a to dňa 7.12.2018 kde je preukázané, že stav na 

účte SF bol zvýšený o bankové poplatky za roky 2016,2017 a 2018 v celkovej sume 170,22 €.  

 

 

 

 

V Bratislave : 10.01.2019 

----------------- 

Ing. Martin Gramblička 

           miestny kontrolór 
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Stav a vývoj dlhu obce 

( mestská časť BA – Vajnory) 
informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.01.2019 

   

Celkový dlh obce k 31.01.2019 : 
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 31.01.2019 je 21,42% 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          k 31.01.2019 je 1,03% 
 

Výška bežných príjmov za rok 2018 bola   3.168.011,57 € 

Výška bežných príjmov za rok 2018 znížená o tuzemské transfery a granty je 2.506.158,74 € 

Mesačná splátka úveru je   25.384,– € 

Zostatok istiny k 31.01.2019 je   678.718,33 € 

Suma mesačných splátok k 31.01.2019 je   25.384,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 31.01.2019 je 514,63 € 

  

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 

31.12.2018 
Zákon č.583/2004 Z. z. Zákon č.583/2004 Z. z. 

  60% 25% 

    3 168 011,57 € 

 

  1 900 806,94 € 

 
    2 506 158,74 €       626 539,69 € 

 

 

 

V Bratislave 08.02.2019                 Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór                         

 


