
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 
    

     
_____________________________________________________ 

 
  

Stanovisko 
miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory 
na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025 

 
 

 Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2023 
s výhľadom na roky 2024 – 2025 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 2023 – 2025 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 2023 a prognózy 
na roky 2024 - 2025 (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  
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- 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 

 
 

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. 4/2021 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. 1/2021 o poskytovaní finančnej výpomoci 
obyvateľom MČ BA – Vajnory 

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

- VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu MČ BA - Vajnory 

- VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ 
BA - Vajnory 

- VZN č. 2/2022 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, s prílohami. 

 
 

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

 
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na 
webovej stránke MČ, dňa 06.12.2022,  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 
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Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie 
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 č. 
MF/005055/2022-411 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. Ekonomická prognóza 
 
V súčasnosti zažívame veľkú neistotou v súvislosti 
s budúcim vývojom a nikto nevie predpovedať, akým smerom 
sa bude ekonomika uberať. Podľa prognózy NBS a Inštitútu 
finančnej politiky MF nás čaká pokles životnej úrovne, 
vysoký rast cien a veľká neistota okolo účtov za energie. 
Ceny by sa mali vyšplhať v budúcom roku priemerne až na 
18 percent. Celé dianie v ekonomike najviac ovplyvňuje 
hlavný ukazovateľ, a to sú energie. Ceny elektriny, plynu 
a tepla na trhoch niekoľkonásobne zdraželi. Ak by vláda 
nespravila žiadne opatrenia, inflácia by vyskočila podľa 
NBS až na 22 percent. Dôležité budú konkrétne opatrenia na 
ceny energií pre domácnosti a firmy. Ekonomika sa po dlhom 
čase s najväčšou pravdepodobnosťou prepadne do recesie, 
namiesto ekonomického rastu sa dočkáme prepadu o jedno 
percento. Ťažké časy podčiarkuje vývoj platov. Keďže rast 
cien naberie na sile, platy mu nebudú stíhať. A to ani 
v súkromnom, ani vo verejnom sektore. Nominálne mzdy budú 
nasledujúce roky rásť vysokým tempom, no na infláciu sa 
v tomto ani v budúcom roku nedotiahnu. Reálne mzdy 
v rokoch 2022 a na 2023 kumulatívne poklesnú o viac než 
6 %. Rast cien sa v roku 2023 určite nespomalí 
a s infláciou treba rátať určite aj v roku 2024. O všetkom 
rozhodujú účty za energie. Nárast cenovej hladiny ako aj 
stavebných prác bude mať negatívny vplyv na investície 
mestskej časti, ktoré budú automaticky drahšie. 
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4. Metodická správnosť predloženého návrhu programového 
rozpočtu 

 
Návrh programového rozpočtu pre roky 2023-2025 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 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 2023-2025, 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 2023-2025 je zostavený 
v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na 
príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2023 
je po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty 
na nasledujúce dva roky ( 2024, 2025 ) sú indikatívne. 
Mestská časť zostavila bežný rozpočet na rok 2023 ako 
prebytkový. Kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet 
finančných operácií je zostavený ako prebytkový. Schodok 
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu 
a finančných operácií.  

 
 

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 2023 sú rozpočtované  
v sume 4.252.758,– €. 
 
Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2023 v sume 
2.760.700,– €. 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. 
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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 2023 v sume 
397.225,– €. 
 
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 2023 je v sume 1.094.833,– €. 
 
Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty 
a transfery, príjem na združené investície, transfery v 
rámci verejnej správy a na rok 2023 sú rozpočtované v sume 
2.235.781,– €. 

 
 

2. Výdavky 
 

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií 
rozpočtované na rok 2023 vo výške 7.395.024,– €. 
Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme 4.252.100,– €. 
Oproti roku 2022 (očakávaná skutočnosť), je to pokles 
o 63.588,- €. 
Kapitálové výdavky sú v sume 3.142.924,– €. V porovnaní 
s očakávanou skutočnosťou roku 2022 je to pokles 
o 317.359,- €. 
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, 46 podprogramov a 8 prvkov. 

 

 
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 1.172.205,– €. Tvorí 
ich kontokorentný úver vo výške 100.000,– €, na prekrytie 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
mestskej časti a použitie fondu na rozvoj a rezervného 
fondu na financovanie kapitálových výdavkov. Plánovaný je 
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investičný úver vo výške 800.000,- € na dofinancovanie 
investičných akcií. 
 
FO výdavkové sú v celkovej výške 265.720,– €. Pozostávajú 
z platieb za istinu úveru a kontokorentný úver. Taktiež 
splácanie istiny úveru plánovaného na rok 2023. 
 
Zadlženosť MČ bola k 30.11.2022 vo výške 7,27 % ( 60 % je 
zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu ). Zadlženosť 
k 31.12.2021 bola 9,31 %. Zadlženosť k 31.12.2022 je 
očakávaná vo výške 7,10 %. S rozpočtovaným investičným 
úverom by sa zadlženosť zvýšila na 27,60 %. V roku 2022 sa 
splácal úver, ktorý bol použitý  v roku 2018 na dostavbu 
piatich tried ZŠ. Tento úver je splatný 25.12.2025. V roku 
2020 mestská časť čerpala bezúročnú návratnú finančnú 
výpomoc z MF SR vo výške 60.852,- €, ktorá je splatná až 
v rokoch 2024-2027. Ročná splátka je stanovená na 15.213,- 
€.  

 
 
 
 

Návrh rozpočtu 2023 
 bežné príjmy  
 kapitálové príjmy  
 fin. oper. príjmové 

 
 

 bežné výdavky 
 kapitálové výdavky 
 fin.oper.výdavkové 

4.252.758,-- EUR 
2.235.781,-- EUR 
1.172.205,-- EUR 

 
 

4.252.100,-- EUR 
3.142.924,-- EUR 

265.720,-- EUR 

 
 
 
 

C. ZÁVER - ZHRNUTIE 
 

 
Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 
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 06.12.2022, 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 
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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 2023 schváliť 
 
 - návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2024 – 2025     
zobrať na vedomie. 
  
 
 

 
 
 
 
 
14.12.2022      Ing. Martin Gramblička 
         miestny kontrolór 
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S t a n o v i s k o 

miestneho kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania 

 
  

A. Základné údaje o úvere 
 
Druh úveru : investičný bankový úver 
Účel úveru : financovanie kapitálových výdavkov 
Požadovaná výška úveru : 800.000,- Eur 
Plán čerpania úveru : priebežne na základe zmluvy 
Doba čerpania úveru : 10 rokov 
 

B. Pravidlá používania návratných zdrojov financovania 
 
V zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec použiť zdroje financovania len na úhradu 
kapitálových výdavkov. 

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné 
zdroje financovania len ak: 
 a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a  
 b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov prechádzajúceho rozpočtového roka. 
 

C. Rozhodnutie o prijatí úveru 
 
Rozhodnutie o prijatí úveru je vyhradené miestnemu zastupiteľstvu v súlade § 11 ods. 

4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 

D. Východiskové údaje 
 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 :    3.935.731,19 € 
Stav nesplatených úverov komerčných bankách k 30.11.2022    225.262,33 € 
Finančná výpomoc MF SR           60.852,-    € 
 

Celková suma dlhu k 30.11.2022                                                                    7,27 %  

 

286.114,33/3.935.731,19 x 100 = 7,27%  

 

Úverová rezerva k 30.11.2022                2.075.324,38  € 
 

60% skutočných bežných príjmov r. 2021 
60% BP = 0,6 x 3.935.731,19 = 2.361.438,71 € 
úverová rezerva = 2.361.438,71 - 286.114,33 = 2.075.324,38 € 
 
Ukazovateľ splátkovej rezervy k 30.11.2022   563.930,14 € 
Výška splátky istiny k 30.11.2022                             78.573,-   € 
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Výška splátky úroku k 30.11.2022       1.251,36 € 
Splátka istiny fin, výpomoci       15.213,- € 
Spolu splátky istiny a úrokov k 30.11.2022    95.037,36 € 
 
Suma ročných splátok úveru k 30.11.2022                                                      3,61% 
               (dlhová služba ) 
 
25% skutočných bežných príjmov r. 2021 znížených o tuzemské granty a transfery 
0,25 x 2.635.869,98 = 658.967,50 € 

 splátková rezerva = 658.967,50 – 95.037,36 = 563.930,14 € 
 

zadlženosť MČ  k 30.11.2022 :       7,27 % 

zadlženosť MČ s úverom :       27,60 % 

dlhová služba MČ k 30.11.2022 :        3,61 % 

dlhová služba MČ s úverom :       3,86 %  

V    tejto  súvislosti  je  potrebné  poznamenať,  že    hlavný kontrolór  v  súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z. z. skúma  iba   dodržanie   podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania, v tomto stanovisku neskúma objem, rentabilitu úveru, charakter a skladbu 
investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod. 

E. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania 
 
Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii konštatujem, že podmienky 
uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia vyššie 
uvedeného úveru dodržané.  
 
 
 
V Bratislave 15.12.2022 
 
 
 
 

Ing. Martin Gramblička 
miestny kontrolór 

MČ Bratislava - Vajnory 



 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 

Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 

Miestny kontrolór 

 

 Správa z kontroly stavu a vývoja zostatkov bankových účtov 
mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

Oprávnená osoba:       Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór  

                                       MČ Bratislava - Vajnory 

Povinná osoba:            miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory                    

Predmet  kontroly: kontrola stavu a vývoja zostatkov bankových účtov MČ 

Cieľ kontroly:                 preveriť súlad účtovných zápisov, správnosť  a spoľahlivosť 
vykazovania a vykonania inventarizácie účtov 

Kontrolované 

Obdobie:  2019,2020,2021 

Miesto a čas 

vykonania 

kontroly: MÚ BA – Vajnory, od 15.11.2022 do 12.12.2022 

Dátum zaslania 

správy: 12.12.2022 

      

  

Legislatíva : 

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

a doplnení niektorých zákonov 
- zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
- príručka ministerstva financií SR pre subjekt verejnej správy k obsahovej 

náplni finančných výkazov 
- metodické usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu 

účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové 



organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne 
fondy 

- opatrenie MF SR z 19.decmbra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa 
ustanovuje usporiadanie, obsahové  vymedzenie, spôsob, termín a miesto 
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrených na účely hodnotenia 
plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia č. MF/005583/2021-31 

 

Kontrolné zistenia : 

Ku kontrole boli predložené hlavná kniha – zborník vlastného hospodárenia za rok 
2019, 2020, 2021, účtovné výkazy – súvaha a výkazy ziskov a strát za roky 2019, 
2020, 2021 a finančné výkazy ( FIN 6-04 )  k 31.12. 2019, k 31.12.2020 
a k 31.12.2021. Kontrolou sa preverili stavy bankových účtov a porovnanie stavu 
s finančnými výkazmi FIN 6-04 so stavom v účtovníctve. Inventarizácia majetku, 
záväzkov  a rozdielu majetku a záväzkov za jednotlivé roky bola vykonaná. 
Dokladová s inventúrnym súpisom  jednotlivých účtov vykonaná ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky. 

 

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných 
celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií ( FIN 6-04 ) 

Výkaz vypĺňajú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky 
a nimi zriadené rozpočtové organizácie. 

V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov. O ktorých sa účtuje na 
syntetických účtoch 221 a 211 vrátane kladného alebo záporného zostatku  účtu 261. 
Bankovými účtami sú účty v bankách alebo pobočke zahraničnej banky. 

V riadku 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších 
územných celkov ( § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov ). 

V radku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtovných skupín 23, 24, 
27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa 
vykazuje pasívny zostatok, napr. kontokorentný úver. Rezervy a časové rozlíšenie na 
strane pasív a zúčtovania medzi subjektami verejnej správy v účtovnej skupine 35 sa 
neuvádzajú. 

V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené v lehote splatnosti ( § 19 ods. 1 zákona 
č. 583/2004 Z. z. ). 

V riadku 6 sa uvádzajú uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote 
splatnosti ( § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 z. z. ). 

V riadku 7 sa uvádzajú pôžičky poskytnuté z Audiovizuálneho fondu ( istina bez 
úrokov ). 

V riadku 8 sa uvádza tá časť úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá bola 
prijatá na obstaranie obecných nájomných bytov a nevstupuje do dlhu obce podľa § 
17 ods. zákona č. 583/2004 z. z., t.j. tá časť úverov prijatých zo ŠFRB, ktorých 
splátky sú zahrnuté v cene nájomného za obecné nájomné byty. 



V riadku 9 sa uvádzajú pôžičky poskytnuté z Audiovizuálneho fondu ( istina bez 
úrokov ). 

V riadku 10 sa uvádzajú pôžičky poskytnuté z Fondu na podporu umenia ( istina bez 
úrokov ). 

V riadku 11 sa uvádzajú prijaté bankové úvery a výpomoci účtované na účtoch 
účtovných skupín 23, 24, 27, 46 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa 
vykazuje pasívny zostatok, napr. kontokorentný úver. 

V riadku 12 sa uvádzajú bankové úvery a výpomoci prijaté za zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, a to 
najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy 
uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa 
osobitného predpisu ( § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z .z. ). Úvermi na 
predfinancovanie projektov Slovenskej republiky a Európskej únie sa rozumejú 
finančné prostriedky z prijatého úveru, ktorými sa zaplatia faktúry v rámci realizácie 
uvedeného projektu a následne po refundácii z rozpočtu Európskej únie a štátneho 
rozpočtu na spolufinancovanie sa týmito prostriedkami prednostne zaplatí takýto 
úver.  

V riadku 13 sa uvádzajú prijaté bankové úvery a výpomoci účtované na účtoch 
účtovných skupín 23, 24, 27, 46 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa 
vykazuje pasívny zostatok, napr. kontokorentný úver. 

V riadku 14 sa uvádza hodnota realizovaných záruk ( zaúčtovaných ako záväzky ) 
poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom za bankové úvery a iné pôžičky 
k termínu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. 

 

Rok 2019   

Bankové účty – účet 221 

22111   23.610,40 
22112   53.543,80 
22113     2.130,- 
22124   83.000,35 
22125   48.385,68 
22131  182.580,38 
22132   15.094,92 
22136     1.316,99 
22150     3.973,78 
 
Spolu :  413.636,30 
 
Pokladnica – 211 
 
21110      2.146,39 
 
 



SPOLU : 415.783,17 ( Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok, riadok 1, tab. č. 1 ) 

 
Sociálny fond – účet 22136 
  
22136 1.316,99 
   
Rezervný fond – účet 22125 
 
22125 48.385,68 ( Rezervný fond, riadok 3, tab. č. 1 ) 
 
SPOLU : 49.702,67 ( Účty peňažných fondov obcí a vyšších územných 

celkov, riadok 2, tab. č. 1 ) 
 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku – účet 357 
 
357 31.830,40 
 
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania – účet 359 
 
359 4.979,21 
 
Spolu : 36.809,61 
 
Ostatná krátkodobé rezervy – účet 323 
 
323 4.050,- 
 
Spolu : 40.859,61 
 
 
Záväzky súčet    640.073,78 
Rozdiel so záväzkami celkom   40.859,61 
 
SPOLU : 599.214,17 ( Záväzky celkom, riadok 4, tab. č. 1 )  
 
 
Bankové úvery – účet 461 
 
46119  389.551,33 ( bankové úvery dlhodobé ) SLSP 
46127    85.716,-    ( bežné bankové úvery ) SLSP do 1 roka 
 
SPOLU : 475.267,33 ( Bankové úvery a výpomoci, riadok 11, tab. č. 1 ) 
 
  
Tab. č.1 – FIN 6-04 



Č.r. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov 

Zostatok k 
31.12.2019 

vykazovaného 
obdobia 

Zostatok k 31. decembru 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
vykazovaného obdobia 

  a 1 2 

1. 
Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 

415 783,17 252 693,11 

2. z toho : účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov 49 702,67 36 301,71 

3. z toho : rezervný fond 48 385,68 34 965,68 

4. Záväzky celkom  599 214,17 830 307,91 

5. z toho : záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

6. z toho : uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote 
splatnosti 0,00 0,00 

7. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania 0,00 0,00 

8. z toho : úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 
8 zákona č. 583/2004 Z.z. 0,00 0,00 

9. Pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 0,00 

10. Pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 0,00 

11. Bankové úvery a výpomoci 475 267,33 704 197,77 

12. 
z toho : bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a 
Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. 0,00 0,00 

13. Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom 
0,00 0,00 

14. z toho : realizované záruky 0,00 0,00 
 
 
 

Rok 2020  

Bankové účty – účet 221 

22111   90.088,10 
22112   15.731,95 
22113     2.125,- 
22124  273.485,20 
22125   87.810,68 
22131  487.606,29 
22132   39.318,42 
22136        860,82 
22150     2.668,08 
 
Spolu : 999.694,54 
 
Pokladnica – 211 
 



21110      1.330,91 
 
 
SPOLU : 1.001.025,45 ( Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti 

dlhšou ako jeden rok, riadok 1, tab. č. 2 ) 
 
Sociálny fond – účet 22136 
  
22136 860,82 
   
Rezervný fond – účet 22125 
 
22125 87.810,68 ( Rezervný fond, riadok 3, tab. č. 2 ) 
 
SPOLU : 88.671,50 ( Účty peňažných fondov obcí a vyšších územných 

celkov, riadok 2, tab. č. 2 ) 
 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku – účet 357 
 
357 169.188,22 
 
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania – účet 359 
 
359    8.355,21 
 
Spolu : 177.543,43 
 
Ostatná krátkodobé rezervy – účet 323 
 
323  11.085,59 
 
Spolu : 188.629,02 
 
Záväzky súčet    805.253,25 
Rozdiel so záväzkami celkom  188.629,02 
 
SPOLU : 616.624,23 ( Záväzky celkom, riadok 4, tab. č. 2 )  
 
 
Bankové úvery – účet 461 
 
46119  303.835,33 ( bankové úvery dlhodobé ) SLSP 
46127    85.716,-    ( bežné bankové úvery ) SLSP do 1 roka 
 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy – účet 273 
 
27311  60.852,- ( prijatá návratná fin. výpomoc MF SR ) 
 
 
SPOLU : 450.267,33 ( Bankové úvery a výpomoci, riadok 11, tab. č. 2 )  



 
 
Tab. č. 2 – FIN 6-04 

 
 
Rok 2021 

Bankové účty – účet 221 

22111  83.269,95 
22112  32.121,53 
22113    2.125,- 
22114  70.000,- 
22124          593.755,60 
22125          127.353,68 
22131  79.117,34 
22132  77.493,75 
22136    1.162,91 
22150    6.521,26 
 
Spolu :   1.072.921,02 

Č.r. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov 

Zostatok k 
31.12.2020 

vykazovaného 
obdobia 

Zostatok k 31. decembru 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
vykazovaného obdobia 

  a 1 2 

1. 
Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 

1 001 025,45 415 783,17 

2. z toho : účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov 88 671,50 49 702,67 

3. z toho : rezervný fond 87 810,68 48 385,68 

4. Záväzky celkom  616 624,23 599 214,17 

5. z toho : záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

6. z toho : uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote 
splatnosti 0,00 0,00 

7. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania 0,00 0,00 

8. z toho : úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 
zákona č. 583/2004 Z.z. 0,00 0,00 

9. Pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 0,00 

10. Pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 0,00 

11. Bankové úvery a výpomoci 450 403,33 475 267,33 

12. 
z toho : bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a 
Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. 0,00 0,00 

13. Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom 
0,00 0,00 

14. z toho : realizované záruky 0,00 0,00 



 
Pokladnica – 211 
 
21110      2.260,39 
 
 
SPOLU : 1.075.181,41 ( Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti 

dlhšou ako jeden rok, riadok 1, tab. č. 3 ) 
 
Sociálny fond – účet 22136 
  
22136 1.162,91 
   
Rezervný fond – účet 22125 
 
22125 127.353,68 ( Rezervný fond, riadok 3, tab. č. 3 ) 
 
SPOLU : 128.516,59 ( Účty peňažných fondov obcí a vyšších územných 

celkov, riadok 2, tab. č. 2 ) 
 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku – účet 357 
 
357 68.895,97 
 
 
Ostatná krátkodobé rezervy – účet 323 
 
323  11.831,89 
 
Spolu :  80.727,86 
 
Záväzky súčet    565.271,84 
Rozdiel so záväzkami celkom   80.727,86 
 
SPOLU : 565.271,84 ( Záväzky celkom, riadok 4, tab. č. 3 )  
 
 
Bankové úvery – účet 461 
 
46119  218.119,33 ( bankové úvery dlhodobé ) SLSP 
46127    85.716,-    ( bežné bankové úvery ) SLSP do 1 roka 
 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy – účet 273 
 
27311  60.852,- ( prijatá návratná fin. výpomoc MF SR ) 
 
 
SPOLU : 364.687,33 ( Bankové úvery a výpomoci, riadok 11, tab. č. 3 )  
 
Tab. č.3 – FIN 6-04 



 
 
 
Záver :  
Kontrolou neboli zistené skutočnosti, ktoré by ovplyvnili  správnosť údajov vo 
finančných výkazoch a v účtovnej závierke. 
 
 
 
 
 V  Bratislave  12.12.2022 

 

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

Ing. Martin Gramblička 

miestny kontrolór 

 

Č.r. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov 

Zostatok k 
31.12.2021 

vykazovaného 
obdobia 

Zostatok k 31. decembru 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
vykazovaného obdobia 

  a 1 2 

1. 
Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 

1 075 181,41 1 001 025,45 

2. z toho : účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov 128 516,59 88 671,50 

3. z toho : rezervný fond 127 353,68 87 810,68 

4. Záväzky celkom  484 543,98 616 624,23 

5. z toho : záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

6. z toho : uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote 
splatnosti 0,00 0,00 

7. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania 0,00 0,00 

8. z toho : úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 
zákona č. 583/2004 Z.z. 0,00 0,00 

9. Pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 0,00 

10. Pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 0,00 

11. Bankové úvery a výpomoci 364 687,33 450 403,33 

12. 
z toho : bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a 
Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. 0,00 0,00 

13. Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom 
0,00 0,00 

14. z toho : realizované záruky 0,00 0,00 



Stav a vývoj dlhu obce 
( mestská časť BA – Vajnory) 

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 30.11.2022 

   
Celkový dlh obce k 30.11.2022 : 
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 30.11.2022 je 7,27% 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru          
k 30.11.2022 je 3,61% 

 
Výška bežných príjmov za rok 2021 bola   3.935.731,19 € 

Výška bežných príjmov za rok 2021 znížená o tuzemské transfery 
a granty je 2.635.869,98 € 

Mesačná splátka úveru je   7.143,– € 

Zostatok istiny k 30.11.2022 je   225.262,33 € 

Suma mesačných splátok k 30.11.2022 je   78.573,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 30.11.2022 je  1.251,36 € 
  
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 

31.12.2021 

Zákon 
č.583/2004 Z. 

z. 

Zákon 
č.583/2004 Z. 

z. 

  60% 25% 

    3 935 731,19 € 
 

  2 361 438,71 €  

    2 635 869,98 €  
     
658 967,50 € 

 
 

V Bratislave 02.12.2022                 Ing. Martin Gramblička 
miestny kontrolór            



 
 


