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Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti   

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 
                                        

          

berie  na  vedomie 

 
 

Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2021 za 

rok 2020, predloženú v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

Správa bola vypracovaná v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého 

kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to 

do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 
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S P R Á V A 

o kontrolnej činnosti  za rok 2020  

č. 1/2021 
 

Správu vypracovala:   Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka  
 

Názov: Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020 
 

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný kontrolór predkladá obecnému  

zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí 

kalendárneho roka.  
 

Za hodnotené obdobie bola vykonávaná kontrolná činnosť, pod ktorou sa podľa §18 d) zákona o 

obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec 

užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola 

vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 

interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 
 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha miestny úrad, rozpočtové 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, právnické osoby, v 

ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol 

majetok obce prenechaný do užívania, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým 

boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné 

finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 
 

Kontrolná činnosť za hodnotené obdobie bola vykonávaná v rozsahu, ktorý  vyplýva z príslušných 

ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

v platnom znení a v súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa, schválené uznesením číslo 58/IV/2019 zo dňa 16.04.2019.  Kontrolná činnosť 

bola vykonávaná aj v súlade s  plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2020, schválený uznesením číslo 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019 

a v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na  II. polrok 2020, 

schválený uznesením číslo 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020. Správy o výsledkoch kontrolnej 

činnosti boli pravidelne predkladané na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“).  

 

V sledovanom období boli vykonané nasledovné kontroly: 
 

A/ VÝKON PRAVIDELNÝCH KONTROL ZA HODNOTENÉ OBDOBIE 

 I. Kontrola formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa 
 

V súlade § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení a v zmysle čl. 5 bod 15 Rokovacieho 

poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa boli vypracované 

a predložené na rokovania miestneho zastupiteľstva písomné informácie z: 
 

1. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré 

sa konalo dňa 03.12.2019 – prijaté uznesenie číslo 152/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 

ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu z kontroly. 

2. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré 

sa konalo dňa 28.01.2020 -  prijaté uznesenie číslo 165/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 

ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu z kontroly.   
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3. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré 

sa konalo dňa 28.04.2020 – prijaté uznesenie číslo 180/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu z kontroly. 

4. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré 

sa konalo dňa 16.06.2020 – prijaté uznesenie číslo 202/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu z kontroly. 

5. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 

konali dňa 20.08.2020 (v mimoriadnom termíne) a 08.09.2020 – prijaté uznesenie číslo 

253/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

písomnú informáciu z kontroly. 
 

II. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

za rok 2019 (č. 1/2020) 

 

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá 

obecnému  zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po 

uplynutí kalendárneho roka.  
 
 

V sledovanom období boli vykonávané nasledovné kontroly, resp. stanoviská: 

 kontrola formulácie prijatých uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 

konali dňa 18.12.2018, 19.02.2019, 16.04.2019, 14.05.2019, 03.06.2019,  25.06.2019 

a 01.08.2019  a 24.09.2019. 

 kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2018 a I. polrok 2019, 

 stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému 

účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018, 

 stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 a na roky 2021-2022, 

 priebežná kontrola plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva prijaté v čase 

od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý  rok 7. volebného obdobia 2014-2018) a od 

20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-

2022), 

 kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou 

hodnotou na predmet zákazky „Detská herná zostava z agátového dreva do lesoparku 

v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  

 kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 

2018, 

 kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017, 

 kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v Materskej škole, Kríková 

20, 821 07 Bratislava za rok 2015, 

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj 

 stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu 

podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru a financovanie 

nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT, 

 stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu 

podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru a financovanie 

nákladov projektu Odborné učebne ZŠ. 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení boli miestnemu 

zastupiteľstvu predložené na schválenie plány kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2019 a I. polrok 2020. 
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Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení za rok 2019  bola predložená na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 28.01.2020 - prijaté uznesenie číslo 154/XI/2020 zo 

dňa 28.01.2020, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2019.  
 

 

III. Kontrola vybavovania sťažností a petícií (správa č. 2/2020 a č. 5/2020) 

 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení boli vykonané a predložené 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 
  

1. Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií  za II. polrok 2019  
 

 
Počet 

Prešetril a vybavil, 

prípadne postúpil  

miestny kontrolór 

Prešetril a vybavil 

vecne príslušný 

odbor 

Prešetrila dozorná 

rada spoločnosti 

SPOBY 

PODANIE 2 0 1 1 

 - z toho  
   

 

SŤAŽNOSTI 1 0 1 0 

PODNETY 1 0 0 1 

    

 

PETÍCIE  1 0 1 0 
 

Správa č. 2/2020 zo dňa 15.1.2020  – prijaté uznesenie číslo 155/XI/2020 zo dňa 

28.01.2020, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu  z kontroly. 
 

2. Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií  za I. polrok 2020  
 

 
Počet 

Prešetril a vybavil, 

prípadne postúpil  

miestny kontrolór 

Prešetril a vybavil 

vecne príslušný 

odbor 

Prešetrila dozorná 

rada spoločnosti 

SPOBY 

PODANIE 4 1 3 0 

 - z toho  
   

 

SŤAŽNOSTI 1 0 1 0 

PODNETY 3 1 2 0 
     

PETÍCIE  0 0 0 0 
 

Správa č. 5/2020 zo dňa 07.08.2020 -  prijaté uznesenie číslo 205/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu  z kontroly. 
 

 

Cieľom a účelom kontrol bolo zistiť, či zodpovední zamestnanci mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa postupovali pri prijímaní, evidovaní a prešetrovaní sťažností a petícií prijatých 

v kontrolovanom období v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o sťažnostiach,  zákona o petičnom práve, zásadami podávania, prijímania, evidovania, 

vybavovania sťažností  a smernicou o petičnom práve. 
 

IV. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení bol miestnemu 

zastupiteľstvu  predložený na schválenie:  
 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na II. polrok 2020 – schválený uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 

183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020. 
 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na I. polrok 2021 – schválený uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 

256/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020. 
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Návrhy plánov kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2020 a I. polrok 2021 

boli v súlade s ustanovením § 18f ods. 1), písm. b) zákona o obecnom zriadení zverejnené 

spôsobom obvyklým v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa tak, aby boli prístupné verejnosti 

15 dní pred jeho prerokovaním  v miestnom zastupiteľstve. 
 

V. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému 

účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2019 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bolo vypracované a predložené 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 

2019. Stanovisko  k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  za rok 2019 (ďalej 

len „stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019“) bolo spracované na základe vyžiadaných 

podkladov z ekonomického odboru. 
 

Pri vypracovávaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019 bola kontrolovaná najmä: 

zákonnosť, súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súlad so všeobecne 

záväznými nariadeniami a zásadami mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, dodržiavanie 

informačnej povinnosti, povinnosti auditu, metodická správnosť a odbornosť pri jeho 

spracovaní. Kontrolovaný bol aj postup mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri predkladaní 

záverečného účtu mestskej časti za rok 2019, s odvolaním sa na povinné náležitosti podľa    

§ 16  ods. 5  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou,  

b) bilanciou aktív a pasív,  

c) prehľade o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom, 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5, 

f) zúčtovanie finančných vzťahov. 
 

V stanovisku k záverečnému účtu za rok 2019 bolo o. i. konštatované, že inventarizácia 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 bola uskutočnená na základe 

Príkazu starostu č. 1/2019 zo dňa 15.10.2019 (ďalej len „príkaz starostu“) a bola vykonaná  

aj subjektmi hospodárenia mestskej časti v súlade s § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších.  Závery z vykonanej inventarizácie boli 

zhrnuté v Záverečnej správe z riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2019 zo dňa 28.02.2020. 

Vzhľadom na zistenia pri kontrole inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2017 bolo odporúčané vykonať úplnú a kompletnú inventarizáciu 

hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019. Mestská časť k 31.12.2019 a na základe 

odporúčaní zosúladila účtovnú a operatívnu evidenciu majetku a vykonala úplnú 

a kompletnú inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku. 
 

V zmysle príkazu starostu mali riaditelia rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti povinnosť predložiť dokumentáciu z inventarizácie v 1 kópii. 

Predložená dokumentácia z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti ku dňu 31.12.2019 

nepreukázala správnosť a úplnosť výkonu fyzickej a dokladovej inventúry. Inventarizácia 

majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebola vykonaná v súlade s ustanoveniami 

zákona o účtovníctve - § 6 ods. 3
/1

  a § 8 ods. 4
/2

 vo väzbe na § 29 a § 30 tohto zákona a 

vnútorné predpisy pre vykonanie inventarizácie. 

                                                 
1
 Účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30. 

2
 Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20160701#paragraf-29
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20160701#paragraf-32
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V stanovisku boli povinné osoby upozornené, že účelom inventarizácie je overenie vecnej 

správnosti účtovníctva a zistenie či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia zároveň zabezpečuje preukázateľnosť 

vedenia účtovníctva ako aj ochranu majetku. Z tohto dôvodu je potrebné dbať na jej 

dôsledné vykonanie a to nielen formálnym spôsobom, ale aj jej reálne vykonanie a overenie 

stavu majetku. 
 

Všetkým subjektom podieľajúcim sa na rozpočtovom procese bolo odporúčané: 

- Zmeny rozpočtu vykonávať podľa § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, v zmysle ktorého „Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu 

rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú 

zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov,    

s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka...“ 

- Rozpočtové opatrenia vykonávať na všetkých položkách po schválení príslušným 

orgánom mestskej časti  v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, § 14 

ods. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príp. v nadväznosti 

na uznesenie, ktorým zastupiteľstvo splnomocní starostu mestskej časti vykonávať 

rozpočtové opatrenia. 

- Viesť evidenciu všetkých rozpočtových opatrení podľa  § 14 ods. 3 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

- Do programovej štruktúry rozpočtové výdavky alokovať/priraďovať k relevantným 

prvkom/projektom, podprogramom a programom. 

- Prijatie finančných prostriedkov z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy a od 

iných subjektov rozpočtovať/vykazovať s príslušným kódom zdroja v súlade s prílohou č. 

1  Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky, 

vydaná v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výdavky 

uskutočnené z týchto prostriedkov rozpočtovať/vykazovať s jeho účelovým určením a 

s tým istým kódom zdroja. T. j. pri určovaní kódov zdroja musí byť dodržaná podmienka, 

že pri úhrade výdavkov sa označia takým istým kódom zdroja, pod akým boli prijaté. 

- Pri použití nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov a ktoré sú zaradené v nasledujúcom rozpočtovom roku cez 

príjmovú finančnú operáciu rozpočtovať/vykazovať s príslušným kódom zdroja v súlade 

s prílohou č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné 

rozpočtové roky. 

- Finančné prostriedky vyplývajúce z finančných vzťahov, najmä k štátnemu rozpočtu,  

ktoré sú súčasťou príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, zúčtovávať v rozpočte 

a účtovníctve mestskej časti v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a zákonom o rozpočtových pravidlách a v termíne najneskôr do predloženia 

finančných výkazov predkladaných Ministerstvu financií určenými  Opatrením 

Ministerstva financií Slovenskej republiky Z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-

352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto 

predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia 

rozpočtu verejnej správy.  

- Návrh rozpočtu a údaje o plnení rozpočtu spracovávať podľa rozpočtovej klasifikácie v 

súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní 

rozpočtov územnej samosprávy. 

- Naďalej venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov, 

najmä daňových a pri  čerpaní  klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a tým 

udržiavať rozpočtovú rovnováhu. 
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- Dodržiavať výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontroly a sledovať príjmy a výdavky 

v súlade so zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite; základnou 

finančnou kontrolou overiť každú finančnú operáciu alebo jej časť, a to po celý čas od 

jej prípravy až po jej ukončenie a splnenie všetkých jej cieľov, napríklad poskytnutie 

verejných financií na základe zmluvy – pred uzatvorením zmluvy je potrebné overiť 

súlad s rozpočtom, výsledkom verejného obstarávania, ďalej pred vyplatením verejných 

financií overiť súlad so zmluvou a následne pri vyúčtovaní overí súlad s rozpočtom.  

- V oblasti pohľadávok pravidelne monitorovať ich stav, venovať zvýšenú pozornosť 

pohľadávkam po lehote splatnosti a vyvíjať všetky aktivity k zamedzeniu vzniku ďalších 

pohľadávok po lehote splatnosti.   

- Zabezpečiť, výkon úplnej fyzickej a dokladovej inventúry. Inventarizáciu majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonávať v  súlade  s ustanoveniami zákona 

o účtovníctve s dôrazom, aby inventúrne súpisy a následne inventarizačné zápisy 

všetkého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obsahovali zákonné 

náležitosti.  
 

V závere predloženého stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019 bolo konštatované, že  

návrh záverečného účtu bol  spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona             

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahoval všetky predpísané náležitosti 

podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 

ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na 15 dní 

spôsobom v mestskej časti obvyklým.  
 

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 bolo súčasťou materiálu „Záverečný účet 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za rok 2019“ a 

bolo predložené na  rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.06.2020. 

Miestnemu zastupiteľstvu bolo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy odporúčané uzavrieť prerokovanie výsledkov hospodárenia 

mestskej časti za rok 2019 a z nich vypracovaný návrh záverečného účtu mestskej časti za 

rok 2019 výrokom „celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.“ 
 

Uznesením číslo 184/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020  pod písm. A/ bod 2 miestne 

zastupiteľstvo mestskej zobralo na vedomie stanovisko miestneho kontrolóra  

k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019. 

 
 

VI. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 a na roky 2022-2023 
 

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bolo vypracované a predložené 

miestnemu zastupiteľstvu stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, prognózy 

na  roky 2022 a 2023 a k návrhu programového rozpočtu. 
 

Odborné  stanovisko k návrhu  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2021-

2023 a k návrhu programového rozpočtu (ďalej len „stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 

2021-2023") bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2023, ktorý bol 

zostavený na základe prognózy makroekonomického vývoja a prognózy daňových a 

odvodových príjmov, ďalších verejne dostupných informácií, ako aj vlastných zisťovaní.  
 

Pri vypracovávaní odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 bola 

kontrolovaná: zákonnosť, súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súlad so 

všeobecne záväznými nariadeniami, zásadami mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, metodická 

správnosť a odbornosť pri jeho zostavovaní, východiská tvorby a základná charakteristika. 
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V stanovisku k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 bolo konštatované, že návrh rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-

2023 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom             

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. 2. a 3.  

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňoval 

ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve                 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky                  

č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 

zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl  a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol zároveň zostavený v súlade s čl. 

9 od 1 Ústavného zákona  č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený od 20.11.2020 na webovej stránke mestskej časti 

a od 24.11.2020 na úradnej tabuli zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred rokovaním 

miestneho zastupiteľstva súlade s § 9 ods. 2 zákona. o obecnom zriadení.  
 

V stanovisku k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 bolo konštatovaní, že rizikom návrhu 

rozpočtu, ktoré mestská časť nemá možnosť ovplyvniť je nenaplnenie prognózy výnosu dane 

z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu. Zároveň konštatované, že 

rizikom návrhu rozpočtu, ktoré mestská časť má možnosť ovplyvniť, je nenaplnenie 

rozpočtu vlastných daňových a nedaňových príjmov.  
 

Súčasťou odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 boli odporúčania: 

- venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov a pri  

čerpaní  klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny všetkými subjektmi, ktoré sa 

podieľajú na rozpočtovom procese, a tým udržiavať rozpočtovú rovnováhu. V prípade, ak 

sa nepodarí naplniť plánované príjmy rozpočtu, bude nevyhnutné zamerať sa na 

konsolidáciu bežných výdavkov, nakoľko udržanie rozpočtovej rovnováhy je jediným 

predpokladom dosiahnutia prebytku bežného rozpočtu a zabezpečenia vyrovnanosti 

rozpočtu mestskej časti a zároveň zabezpečenia financovania samosprávnych činností, 

- dodržiavať výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontroly, sledovať príjmy a výdavky 

ako na úrovni miestneho úradu, tak aj zo strany všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do 

rozpočtového procesu, v súlade so zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite, 

- v oblasti pohľadávok pravidelne monitorovať ich stav, venovať zvýšenú pozornosť 

pohľadávkam po lehote splatnosti a vyvíjať všetky aktivity k zamedzeniu vzniku ďalších 

pohľadávok po lehote splatnosti.   
 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 bolo súčasťou materiálu  „Návrh 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2021-2023“ predložené na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08.12.2020 s odporúčaním: 

- schváliť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 

vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 

a podľa programovej štruktúry a 

- zobrať na vedomie prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky          

2022-2023 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie a podľa programovej štruktúry. 
 

Uznesením číslo 264/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020 pod písm. A/ miestne zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 a nasledujúce 

roky 2022-2023. 
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VII. Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa (správa č. 4/2020) 
 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení,    

čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa a na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na                        

I. polrok 2020, schválený uznesením číslo 127/X/2019 dňa 03.12.2019. 
 

Kontrola bola vykonaná v čase od 16.06.2020 do 20.08.2020 s prerušením v čase čerpania 

dovolenky od 06.07.2020 – 10.07.2020 a do času predloženia vyhodnotenia uznesení zo 

strany vecne príslušných odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Predmetom kontroly boli uznesenia miestneho zastupiteľstva, prijaté v čase od 01.08.2019 

do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022). 

 

Cieľom kontroly bolo zistiť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov                          

z rokovaní miestneho zastupiteľstva  od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho 

roku  8. volebného obdobia 2018-2022). 
 

Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach miestneho 

zastupiteľstva a súvisiace materiály z jednotlivých odborov Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona  o obecnom zriadení 

okrem iných činností vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia 

starostu. 
 

Kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva upravoval článok 8 platného 

Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, ktorý bol zmenený a doplnený 

Dodatkom č. 1 schválením uznesenia č. 129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, Dodatkom č. 2 

schválením uznesenia č. 275/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017 a Dodatkom č. 3 schválením 

uznesenia č. 398/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018. 
 

V kontrolovanom období bolo starostom  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolané 

rokovanie miestne zastupiteľstva celkom 6 krát, z toho v mimoriadnom termíne 1 krát. Z 

dôvodu epidemiologickej situácie, v súvislosti s ochorením COVID-19, bol termín XII. 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva, schváleného na deň 31.03.2020 zrušený a rokovanie sa 

uskutočnilo v náhradnom termíne dňa 28.04.2020. V zmysle Opatrenia úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 

20.04.2020, sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy uložila podľa § 48 ods. 4 

písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť 

a zabezpečiť inú informovanosť občanov. Rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo  

BEZ PRÍTOMNOSTI VEREJNOSTI.  

 

Pôvodne schválený termín XIII. zasadnutia miestneho  zastupiteľstva na deň 09.06.2020 bol 

zrušený a rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo v náhradnom termíne dňa 

16.06.2020. 

 

Kontrolné zistenia: 

a) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.08.2019 v mimoriadnom termíne 
Na VIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijaté jedno uznesenie číslo 

100/VIII/2019. 

b) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.09.2019 

Na IX. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 23 uznesení čísla 101/IX/2019 

– 122/IX/2019. V rámci jedného bodu boli prijaté dve uznesenia číslo 118/A/IX/2019 a 

118/B/IX/2019. 
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c) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 03.12.2019 

Na X. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 29 uznesení čísla 123/X/2019 - 

151/X/2019. 

d) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.01.2020 

Na XI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 13 uznesení čísla 152/XI/2020 

- 164/XII/2020. 

e) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.04.2020 v náhradnom termíne 

Na XII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 15 uznesení čísla 

165/XII/2020 - 179/XII/2020. 

f) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.06.2020 v náhradnom termíne 

Na XIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 16 uznesení čísla 

180/XIII/2020 - 195/XIII/2020. 
 

Z priebežnej kontroly plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom vyplynulo, že 

v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 

2018-2022) bolo prijatých  97 uznesení, z ktorých bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali 

„charakter“ realizovateľných (žiada, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali 

informatívny, resp. deklaratívny a konštatačný charakter. 
 

 

Prehľad o počte prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v čase 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť 

druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa termínov rokovania, vrátane návrhov 

na ich vypustenie a sledovanie  

rokovania 

miestneho 

zastupiteľstva 

 prijaté uznesenia 

počet 

prijatých 

uznesení 

počet 

splnených/ 

vypustených 

uznesení zo 

sledovania                

k 16.06.2020 

počet uznesení, ktoré ostali                      

v plnení do 08.09.2020 

celkom 
návrh na 

vypustenie 

ponechať                      

v 

sledovaní 

VIII 01.08.2019  100/VIII/2019 1 1 0 0 0 

IX 24.09.2019 101/IX/2019 - 122/IX/2019  23 21 2 1 1 

X 03.12.2019 123/X/2019 - 151/X/2019 29 25 4 3 1 

XI 28.01.2020 152/XI/2020 - 164/XII/2020 13 12 1 0 1 

XII 28.04.2020 165/XII/2020 - 179/XII/2020 15 8 7 5 2 

XIII 16.06.2020  180/XIII/2020 - 195/XIII/2020  16 0 16 10 6 

Celkový počet prijatých uznesení 97 67 30 19 11 

 

V zmysle záverov z priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v 

čase od 01.08.2019 do 16.06.2020 bolo navrhnuté: 

1. vypustiť zo sledovania uznesenia: 112/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 127/X/2019 zo dňa 

03.12.2019, 132/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 133/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 169/XII/2020 

zo dňa 28.04.2020, 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 173/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 

178/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 179/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 180/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020, 181/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 182/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

184/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 185/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 189/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020, 190/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 191/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

192/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 194/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 

2. ponechať v plnení a sledovaní uznesenia číslo: 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 

141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 164/XI/2019 zo dňa 28.01.2020, 171/XII/2020 zo dňa 

28.04.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

186/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 188/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020, 193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 
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Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované, že prijatým uzneseniam miestneho 

zastupiteľstva a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných odborov Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa venovaná dostatočná pozornosť. V záujme urýchlenia 

procesu realizácie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva opakovane 

bolo navrhnuté, aby nositelia úloh  zabezpečovali a kontrolovali uznesenia, ktoré sú v plnení 

a súčasne kontrolovali plnenie tých uznesení, ktoré boli vypustené zo sledovania. Zároveň bolo 

odporúčané: 

- aby nositelia úloh, v súlade s čl. 8 rokovacieho poriadku, predkladali odboru vnútorných 

vecí písomné vyhodnotenie uznesení, v termíne do 10 dní po uplynutí termínu na splnenie, 

- v súlade s čl. 7 bod 14  rokovacieho poriadku do návrhov uznesení určiť termín plnenia, 

- dodržiavať termíny plnenia uznesení, vrátane termínov pri uzneseniach, ktoré sú viazané 

termínom skončenia ich platnosti, 

- nevypúšťať so sledovania uznesenia, obsahujúce trvalé, alebo dlhodobé úlohy. 
  

Správa č. 4/2020  z priebežnej kontroly plnenia uznesení  miestneho zastupiteľstva  prijatých v 

čase od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-

2022) bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 08.09.2020 - prijaté 

uznesenie číslo 203/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na 

vedomie predloženú správu. 

 

B/ VÝKON FINANČNEJ  A OSTATNEJ KONTROLY ZA HODNOTENÉ OBDOBIE 

I. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa                                       

za rok 2019 (správa č. 3/2020)                                                                                          

 

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení  a  v súlade s plánom  

kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa číslo 127/X/2019  zo dňa 03.12.2019. 
 

Kontrola bola vykonaná v čase: od  04.02.2020  do  26.05.2020 

Kontrolované obdobie: od  31.10.2018 do  31.03.2020 
 

Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie zákonov a platných noriem mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami. Kontrolou boli preverené dátumy prijatia žiadostí o 

poskytnutie dotácie, prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva, náležitosti zmlúv o poskytnutí 

dotácií, poskytnutie dotácií v súlade so žiadosťou o poskytnutie dotácie a v súlade s rozpočtom, 

ktorý tvoril povinnú prílohu žiadosti o poskytnutie dotácie a samotné vyúčtovanie k zmluvám o 

poskytnutí dotácií, so zreteľom na použitie prostriedkov z vecného i časového hľadiska. 
 

KONTROLOVANÉ ZISTENIA 

1. Kontrola podávania,  prijímania a posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z hľadiska 

povinných náležitostí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 

8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa (ďalej len „všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015“). 

 Žiadosť občianskeho združenia VAGUS,  so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava 

o dotáciu z rozpočtu mestskej časti na rok 2019 doručená do podateľne Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 02.11.2018, t. j. po termíne určenom v § 3 ods. 

2 v nadväznosti na § 4 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015.  
 V prípadoch, neúplnosti žiadostí, vecne zodpovední zamestnanci, v zmysle všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2015 vyzvali žiadateľov o doplnenie predpísaných náležitosti. 

 Všetky žiadosti právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým boli schválené 

dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok 2019 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 18.12.2018, boli doručené v termínoch v súlade                 

s § 3 ods. 2 a obsahovali náležitosti v zmysle § 4 ods. 1 všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 5/2015. 
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2. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 Uznesením č. 19/II/2018 zo dňa 18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 schválilo celkovú výšku 

finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií vo výške 38 000 €. 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením číslo 24/II/2018 zo 

dňa 18.12.2018 schválilo dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a § 1 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 vo výške 

18 000 €. 

 V rozpočte na rok 2019 bol schválený transfer občianskemu združeniu Športový klub 

Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava vo výške 20 000 

€ bez účelového určenia, o ktorý občianske združenie žiadalo a to na materiálno-

technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť 

klubu. 

 Dotácie na príslušný rozpočtový rok schvaľovať podľa ustanovení platného všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti o podmienkach poskytovania dotácií a § 13 ods. 2 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (rozpočtové prostriedky možno 

použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené). 

3. Náležitosti uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií   

 Všetky uzatvorené zmluvy obsahovali povinné náležitosti vymedzené v § 3 ods. 12 

všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, vrátane dátumov platnosti a účinnosti.  

 Všetky uzatvorené zmluvy boli v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené na webovej 

stránke mestskej časti. 

4. Výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole 

 Povinná osoba k zmluvám číslo  21/2019, 240/2018 v znení dodatku  č. 64/2019, 

19/2019, 14/2019 a 25/2019 preukázala vykonanie základnej finančnej kontroly 

v súlade  s  § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

5. Dodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov zúčtovania poskytnutých dotácií, so 

zreteľom na vecné a časové hľadisko 

 Prijímatelia dotácií dodržali termín predloženia vyúčtovania dotácie v súlade s § 6 

ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 a s termínmi určenými v zmluvách 

č. 21/2019, 19/2019, 14/2019 a 25/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti. 

 Prijímateľovi dotácie Športový klub Vrakuňa Bratislava bol na základe žiadosti  

predĺžený termín vyúčtovania dotácie do 31.03.2020, ktorý dodržal a vyúčtovanie 

predložil dňa 31.03.2020. 

6. Náležitosti doručených vyúčtovaní dotácie  

 Prijímatelia dotácií: 

1. Súkromná základná umelecká škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 

2. Detský fond Slovenskej republiky, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava 

3. Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, Miletičova 59,  821 09 

Bratislava 

vyúčtovanie predložili  v súlade s § 6 ods. 3 písm. a),  b) a  c) všeobecne záväzného 

nariadenia číslo 5/2015 a v súlade s príslušným  článkom uvedeným v zmluvách 

o poskytnutí dotácie č. 21/2019, 19/2019, 14/2019.  

 Prijímateľ dotácie - Skupina historického šermu SIC, Kadnárová 27 831 51 Bratislava 

na základe e-mailovej výzvy zo dňa 13.09.2019 doplnil  vyúčtovanie dotácie v súlade 

s § 6 ods. 3  písm. b) všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2015 a v súlade s čl. IV 

ods. 2 písm. b) zmluvy číslo 25/2019 dňa 18.09.2019 bez prezenčnej pečiatky 

podateľne. 

 Prijímateľ dotácie – Športový klub Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, 821 07 

Bratislava na základe telefonickej výzvy doplnil vyúčtovanie dotácie v súlade s § 6 

ods. 3  písm. b) všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2015 a v súlade s čl. IV ods. 2 

písm. b) zmluvy číslo 240/2018 v znení dodatku č. 64/2019. 
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 Povinná osoba preukázala vykonania administratívnej finančnej kontroly 

vyúčtovania dotácií  poskytnutých  v roku 2019 z rozpočtu mestskej časti pri 

vyúčtovaní dotácií poskytnutých na základe uzatvorených zmlúv č. 21/2019, 240/2018 

v znení dodatku             č. 64/2019, 19/2019, 14/2019 a 25/2019. 
 

Kontrolné odporúčanie: 

 Zabezpečiť trvalé dodržiavania opatrení vydaných: 

a) listom č. 792/2758/2016/PRED/TO zo dňa 22.03.2016 na odstránenie zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku kontrolným zisteniam uvedených 

v návrhu správy č. 3/2016, 

b) dodatkom č. 1 listom č. 1447/4868/2018/STAR/LZ zo dňa 06.04.2018 k opatreniam na 

nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam – dotácie r. 2015“ vydané  pod                     

č. 792/2758/2016/PRED/TO  zo dňa 22.03.2016. 

 Pri schvaľovaní finančných dotácií na príslušný rozpočtový rok postupovať podľa 

ustanovení platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a § 13 

ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná správa  o výsledku finančnej kontroly č. 3/2020 zo 

dňa 28.05.2020, ktorú kontrolovaný subjekt prevzal dňa 29.05.2020. 
 

Správa o výsledku finančnej kontroly 3/2020 bola predložená na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva, ktoré prijalo uznesenie číslo 182/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, ktorým Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

                                                       zobralo na vedomie 

Správu o výsledku finančnej kontroly číslo 3/2020 - poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2019. 
 
 

II. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava  – 

I. časť kontrola zvereného majetku (správa č. 6/2020) 
 
 

Kontrola bola vykonaná v súlade § 20 ods. 5 písm. a) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),  čl. VI ods. 1 písm. a) “Pravidiel 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Vrakuňa,“ schválené 

uznesením č. 58/IV/2019 (ďalej len „pravidlá“) a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2020, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

číslo 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020. Listom č. 2411/8498/2020/MK/AK zo dňa 31.08.2020 

podľa ustanovenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a čl. VI ods. 1 písm. a) pravidiel boli povinné osoby oboznámené s termínom zahájenia kontroly, 

cieľom finančnej kontroly a súčasne v súlade s § 20 ods. 2 písm. a) zákona číslo 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a čl. V ods. 1 písm. b) pravidiel požiadané v lehote do 07.09.2020 o 

predloženie vnútorných poriadkov a interných smerníc upravujúcich kontrolovanú oblasť. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase: od 02.09.2020 do 10.11.2020, s prerušením počas čerpania 

dovolenky (v čase od 16.09.2020 do 17.09.2020, od 12.10. 2020– 19.10.2020, od 30.10.2020 do 

04.11.2020).  
 

    Cieľom kontroly overiť: 

 proces zverenia nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy 

rozpočtovej organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti,  

 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s rozpočtovými 

prostriedkami a majetkom so zameraním na súlad s platnými všeobecne záväznými právnymi 

a internými  predpismi upravujúcimi kontrolovanú oblasť 
 

Kontrolované obdobie:   roky 2003 – 2019. 
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Nakoľko boli zistené nedostatky, z vykonanej kontroly bol vypracovaný návrh správy o výsledku 

finančnej kontroly č. 6/2020 zo dňa 10.10.2020, s podrobne rozpísanými nedostatkami zistenými 

kontrolou. Na základe záverov z kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019  - I. časť kontrola 

zvereného majetku boli povinné osoby požiadané:  

1. v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a čl. 

VI ods. 2 písm. b) pravidiel o písomné podanie námietok k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu 

prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy č. 6/2020, ktorú miestna 

kontrolórka vykonala v čase od 02.09.2020  do 10.11.2020 na základe schváleného uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 183/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020.                                                                                                                              Termín: do 18.11.2020 

2. o predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku zistenými a  popísanými v návrhu správy č. 6/2020, ktorú 

miestna kontrolórka vykonala v čase od 02.09.2020  do 10.11.2020 na základe schváleného 

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 183/XIII/2020 zo 

dňa 16.06.2020.                                                                                            Termín:  25.11.2020 

3. v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a čl. 

VI bod ods. 2 písm. b) o predloženie písomného zoznamu splnenia prijatých opatrení na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistenými a  popísanými 

v návrhu správy č. 6/2020, ktorú miestna kontrolórka vykonala v čase od 02.09.2020  do 

10.11.2020 na základe schváleného uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa číslo 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020.                            Termín:  31.12.2021 
 

Zároveň boli povinné osoby  poučené, že v súlade s súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a čl. VI bod 2 písm. b) pravidiel bolo  možné podať 

v lehote do 18.11.2020 námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 

na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 

uvedených v návrhu správy č. 06/2020. 

 

Základná škola Rajčianska ul. č. 3 Bratislava listom č. 645/2020 zo dňa 12.11.2020 a mestská 

časť Bratislava-Vrakuňa listom č. 2698/10987/2020/STAR/LZ zo dňa 16.11.2020 -  povinné 

osoby a v lehote do 18.11.2020 nevzniesli námietky, t. j. zistené nedostatky, navrhnuté odpo-

rúčania, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a  lehotu na splnenie 

prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, 

uvedených v návrhu správy  č. 6/2020 oprávnená osoba považovala za akceptované. 

 

A. Zriaďovacia listina rozpočtovej  organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa   -   Základná škola Rajčianska ul. 3 Bratislava 
1. K zriaďovacej listine Základnej školy, Rajčianska ul č. 3, Bratislava, vydanej Okresným 

úradom Bratislava II dňa 03.12.1996,  pod č. j. Predn. 96/10333-001 nebol preukázateľne 

priložený stav majetku podľa inventarizácie k 31.12.1996, s ktorým mala organizácia 

právo hospodáriť. 

2. K zriaďovacej listine Základnej školy, Rajčianska ul č. 3, Bratislava, vydanej Okresným 

úradom Bratislava II dňa 28.07.1997,  pod č. j. Predn. 97/06964 nebol preukázateľne 

priložený stav majetku podľa inventarizácie k 31.12.1996, s ktorým mala organizácia 

právo hospodáriť.  

3. Dodatok č. 1  zo dňa 01.07.2002 k zriaďovateľskej listine Základnej školy Rajčianska ul. č. 

3 Bratislava, vydanej pod č. j. Predn. 96/10333-001 zo dňa 03.12.1996, ktorým 

s účinnosťou od 01.07.2002 prešla zriaďovateľská funkcia Základnej školy Rajčianska ul. 

č. 3, Bratislava na mestskú časť Bratislava-Vrakuňa bol schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 572/2002 dňa 26.06.2002, v súlade 

s § 21 ods. 4 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.  
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4. Dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2003 k zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska ul. č. 3,  

Bratislava, vydanej pod č. j. . Predn. 96/10333-001 zo dňa 03.12.1996, v znení dodatku č. 1 

zo dňa 01.07.2002, ktorým bola doplnená forma hospodárenia o „zariadenie školského 

stravovania – školská kuchyňa a školská jedáleň“ a zmenené vecné a finančné vymedzenie 

majetku, ktorý organizácia mala spravovať bol schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 83 zo dňa 18.06.2003, v súlade                  

s § 1 písm.  c) a g) s výnosu č. 22044/2002-48 zo dňa 17. decembra 2002. Súčasťou 

dodatku č. 2 bol priložený stav majetku  Základnej školy Rajčianska ul. č. 3, Bratislava 

(príloha č. 1) a stav majetku školskej jedálne a kuchyne pri Základnej škole Rajčianska ul. 

č. 3 Bratislava (príloha č. 2) podľa inventarizácie k 31.12.2002.  

5. Dodatok č. 3 zo dňa 21.11.2007 k zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska ul. č. 3, 

Bratislava, vydanej pod č. j. Predn. 96/10333-001 zo dňa 03.12.1996, ktorým bol, 

s odvolaním sa na  § 22 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve doplnený výchovný jazyk slovenský, nebol  predmetom  schvaľovania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

6. Zriaďovacia listina Základnej školy Rajčianska ul. č. 3,  Bratislava v znení dodatkov č. 1 – 3 

neobsahovala určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriadila definovanú v  § 21 

ods. 9 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlách, resp. určenie času, na ktorý sa škola 

alebo školské zariadenie zriaďuje podľa § 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  
7. Dodatky č. 1 – 3 k zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska ul. č. 3,  Bratislava sa 

nesprávne odvolávali na zriaďovaciu listinu Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava 

vydanú Okresným úradom Bratislava II dňa 03.12.1996,  pod č. j. Predn. 96/10333-001, 

nakoľko zriaďovacou listinou Základnej školy, Rajčianska ul č. 3, Bratislava, vydanej 

Okresným úradom Bratislava II dňa 28.07.1997,  pod č. j. Predn. 97/06964 bola zrušená 

platnosť zriaďovacej listiny č. j.: Predn. 96/10333-001. 

8. Dodatkom č. 4  k zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska ul. č. 3,  Bratislava bolo 

vydané úplné nové znenie v súlade s § 21 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a § 22 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 215/XV/2020 dňa 08.09.2020.  
 

B. Zverený nehnuteľný majetok do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3, Bratislava  

1. Protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 

a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 11 88 0521 03 00 zo dňa 14.07.2003 hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako odovzdávajúci vlastník bezodplatne zveril do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

 stavbu na pozemku parcelné číslo 1141/1, súpisné číslo II 5097 v celkovej hodnote  

20 999 916 Sk  (697 069,51 €). 

2. Protokolom o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 11 88 0521 03 00/2 zo dňa 

19.12.2003 mestská časť Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „mestská časť“), ako 

odovzdávajúci správca, bezodplatne zveril do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 

Bratislava (ďalej len „základná škola“) k 01.01.2004  nehnuteľnosť - stavbu, na pozemku 

parcelné číslo 1141/1, súpisné číslo II 5097 – objekt základnej školy (ďalej len „stavba“) 

v hodnote  20 999 916 Sk  (697 069,51 €), 

 prevod správy nehnuteľného majetku - stavby  bol schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 154 zo dňa 26.11.2003. 

3. Listom č. 2303/2004 zo dňa 17.06.2004 mestská časť oznámila základnej škole pridelenie 

normatívneho kapitálového príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2004 v sume                  

434 000 Sk (14 406,16 €)  určeného na financovanie rekonštrukcie školského objektu a na 

modernizáciu vybavenia škôl. Mestská časť, ako príjemca prostriedkov, poukázala 

základnej škole kapitálový transfer, z ktorého základná škola financovala I. etapu 

rekonštrukcie zatekajúcej strechy vo výške 406 079 Sk  (13 479,35 €). 
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4. Rekonštrukcia nebytového priestoru základnej školy v celkovej výške 378 233,30 Sk 

12 555,05 € (ďalej len „technické zhodnotenie“) bola financovaná a zabezpečená mestskou 

časťou v roku 2006. Pod inventárnym číslom 100/93 bolo technické zhodnotenie stavby 

zaradené  do majetku  mestskej časti s dátumom obstarania dňa 30.08.2006 a následne 

odpisované do 30.06.2009. V zmysle listu č. j. 557/2009/Kn zo dňa 11.02.2009 mestská 

časť postúpila práva a povinností technického zhodnotenia na základnú školu 

s informáciou, aby ku dňu 01.01.2009 zvýšili obstarávaciu hodnotu budovy o technické 

zhodnotenie a odpisovanie vykonala s účinnosťou od 01.01.2009 zo zostatkovej hodnoty 

majetku k 31.12.2008.  

5. Listom č. 122/10409/2012/EO/SO zo dňa 26.11.2012 postúpila práva a povinnosti 

technického zhodnotenia stavby – rekonštrukcie okien na základnú školu s informáciou, 

aby ku dňu 01.12.2012 zvýšili obstarávaciu hodnotu stavby v celkovej výške                        

206 740,16 €. 

6. Z dôvodu úpravy právnych vzťahov a povinností súvisiacich so zmenou vlastníckych 

vzťahov k nehnuteľnostiam Protokolom o zverení nehnuteľného majetku a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov číslo 383/2012 zo dňa 20.11.2012 mestská časť, ako 

odovzdávajúci správca, zveril do správy základnej školy nehnuteľnosť - stavbu, ktorej 

hodnota v zmysle inventarizácie k 31.12.2012 bola 720 592,85 € a v ktorej bola zahrnutá 

rekonštrukcia I. časti zatekajúcej strechy vo výške  13 479,35 €, financovaná 

z prostriedkov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a rekonštrukcia nebytových 

priestorov – podlahy v nesprávnej výške 10 043,99 € (správne mala byť 12 555,05 €) 

financovaná z rozpočtu mestskej časti.  

 prevod správy nehnuteľného majetku bol schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 341/2012 zo dňa 18.09.2012. 
Poznámka: 

Protokol o zverení majetku č. 383/2012 zo dňa 20.11.2012 bol zo strany preberajúceho správcu 

pripomienkovaný z dôvodu, že v zmysle inventarizácie k 31.12.2012 celková hodnota budovy bola vo výške 

927 333,01 € a nie      720 592,85 €. Rozdiel vo výške 206 740,16 € predstavoval realizovanú rekonštrukciu 

okien  v roku  2012 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

7. Protokolom o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 

463/2013 zo dňa 20.06.2013 mestská časť, ako odovzdávajúci správca, zveril do správy 

základnej školy nehnuteľnosť - stavbu, ktorej hodnota v zmysle inventarizácie 

k 31.12.2012 bola 927 333,01 € (mala byť 929 844,07 €) a v ktorej boli zahrnuté všetky 

investície nachádzajúce sa v areáli školy k 31.12.2012.  

 zverenie majetku sa v protokole odvolávalo na schválené uznesenie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 341/2012 zo dňa 18.09.2012. 

8. Dodatkom č. 1 zo dňa  28.09.2015 k protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov č. 463/2013 zo dňa 20.06.2013 do správy základnej školy bola 

hodnota zverenej stavby navýšená o technické zhodnotenie v rámci projektu ISRMO 

OPBK – Obnova základnej školy vo výške 421 814,05 €, t. j. celková hodnota mala byť 

vo  výške 1 351 658,12 €. 

9. Dodatkom č. 2 zo dňa  01.01.2016 k protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov č. 463/2013 zo dňa 20.06.2013 do správy základnej školy bola 

hodnota zverenej stavby navýšená o technické zhodnotenie v rámci projektu ISRMO 

OPBK – Obnova základnej školy vo výške 7 091,87 €, t. j. celková hodnota mala byť vo  

výške 1 358 749,99 €. 

10. Dodatkom č. 3 zo dňa  15.12.2016 k protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov č. 463/2013 zo dňa 20.06.2013 do správy základnej školy bola 

hodnota zverenej stavby navýšená o technické zhodnotenie v rámci projektu Workoutový 

park vo výške 16 278,00 €, pričom uvedené technické zhodnotenie nemalo byť 

predmetom navýšenia zverenej stavby.  
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11. V roku 2019 základná škola realizovala rekonštrukciu a modernizácia sociálnych 

zariadení základnej školy – IV. etapu v celkovej výške 16 646,71 €, z toho 13 500 € 

z dotácie poskytnutej podľa § 2 Výnosu č. 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a 3 146,71 € 

z vlastných príjmov. Rekonštrukcia sociálnych zariadení bola zaradené ako technické 

zhodnotenie stavby dňa 01.10.2019.  
 
Prehľad o  nehnuteľnom majetku základnej školy k 31.12.2019 

ZŠ Rajčianska  zverenie, 

zaradenie 

majetok v 

obstarávacej 

cene                      

je 

majetok v 

obstarávacej 

cene                      

má byť 

rozdiel  

z toho z 

financovanie 

z cudzích 

prostriedkov 
      

Stavba v obstarávacej hodnote  1 372 885,64 1 375 396,70  -2 511,06 398 832,15 

v tom:           

  - hodnota zverenej stavby 01.01.2004 697 069,51 697 069,51 0,00 0,00  

 - rekonštrukcia strechy zo ŠR 2004 13 479,35 13 479,35 0,00 13 479,35 

 - rekonštrukcia nebytových  

   priestorov -  podlaha 
01.01.2009 10 043,99 12 555,05 2 511,06 0,00 

 - rekonštrukciu okien  01.12.2012 206 740,16 206 740,16 0,00 0,00  

 - projekt ISRMO 28.09.2015 421 814,05 421 814,05 0,00 371 852,80 

 - projekt ISRMO 28.09.2015 7 091,87 7 091,87 0,00 0,00 

 - sociálne zariadenie - z MF SR 01.10.2019 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 

 - sociálne zariadenie - z  

   vlastných    príjmov 
01.10.2019 3 146,71 3 146,71 0,00 0,00  

      

Pozemky    0,00 0,00   x 
 

Kontrolné odporúčania a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku - zverený nehnuteľný majetok do správy základnej školy 

Na základe záverov vyplývajúcich z návrhu správy č. 6/2020 odporučila oprávnená osoba 

prijať povinným osobám opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku, spolu s návrhmi ich riešenia v termíne do 25.11.2020. Navrhnuté 

opatrenia si povinné osoby osvojili. 

1. Povinná osoba – Základná škola Rajčianska ul. č. 3 Bratislava „Nariadením riaditeľky 

školy  č. 2/2020 na nápravu nedostatkov  ku kontrolným zisteniam vydala 15 opatrení. 

2. Povinná osoba – mestská časť Bratislava-Vrakuňa listom č. 2698/10987/2020/STAR/LZ 

zo dňa 16.11.2020 vydala nasledovné Opatrenia na nápravu nedostatkov  ku kontrolným 

zisteniam vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019  - I. časť kontrola zvereného 

majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava v počte 13 opatrení. 

Kontrola bola ukončená dňa 19.11.2020, t. j. dňom prevzatia správy o výsledku finančnej 

kontroly číslo 6/2020. V správe č. 6/2020 o výsledku finančnej kontroly zo dňa 18.11.2020 

v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a čl. VI 

bod ods. 2 písm. b) pravidiel bolo uložené predložiť písomný zoznamu splnených opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  za povinnú 

osobu: 

1. Základnú školu, Rajčianska ul. č. 3 Bratislava v súlade s vydaným nariadením riaditeľky                   

č. 2/2020.                                                                                                   Termín:  31.12.2021 
 

2. Mestskú časť Bratislava-Vrakuňa v súlade s vydanými  opatreniami zo dňa 18.10.2018.   

                                                                                                                   Termín:  31.12.2021 
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Správa o výsledku finančnej kontroly č. 6/2020 z kontroly hospodárenia v rozpočtovej 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – I. časť kontroly 

zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava bola predložená na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré uznesením číslo 255/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020 
 

zobralo  na vedomie 

1. Správu číslo 6/2020 o výsledku finančnej kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – I. časť 

kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava. 

2. Prijaté opatrenia na  nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich, vrátane 

termínov ich plnenia. 

žiadalo 

1. Ing. Máriu Jakúbekovú, riaditeľku 

zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku, vrátane termínov ich plnenia v súlade s vydaným „Nariadením riaditeľky školy                                    

č. 2/2020 na  nápravu nedostatkov  ku kontrolným zisteniam zo dňa 12.11.2020.“ 

2. Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku, vrátane termínov ich plnenia v súlade s vydanými  „Opatreniami na nápravu 

nedostatkov  ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v rozpočtovej 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019                             

- I. časť kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 

Bratislava“ listom č. 2698/10987/2020/STAR/LZ zo dňa 16.11.2020. 

 

III. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu 

podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie 

kapitálových výdavkov 
 

V zmysle § 17 ods. 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) preveruje hlavný kontrolór obce alebo 

hlavný kontrolór vyššieho územného celku dodržanie podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania podľa § 17,  ods. 6 pred ich prijatím. 
 

A. Rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o prijatí úveru 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na svojom rokovaní dňa 03.12.2019 

uznesením č. 137/X/2019 schválilo návrh na prijatie termínovaného úveru do výšky celkom 

1 500 000,00 € na financovania kapitálových výdavkov mestskej časti 
 

B. Plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania. 

Podľa § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný 

celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na 

vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu 

rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú 

splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.  
 

Podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný 

celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov 

financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo 

nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 
 

Podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec a vyšší územný celok 

môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
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a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí  60% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému 

celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a 

iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
 

Podľa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tohto 

zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov 

financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. 

Podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy 

dlhu obce podľa odseku 7  nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho 

fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných 

nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného 

nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho 

územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho 

fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných 

zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa 

Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o 

poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou 

alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu;  to platí aj, ak obec 

alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom  

rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok 

podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia. 
 

C. Údaje mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z ktorých sa vychádza pri preverovaní 

dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

 Celková suma dlhu k 31.12.2019                                                                           731 581,69 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018                                                8 553 473,87 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018  

znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku (2019)                              4 847 841,68 € 

 Celková suma ročných splátok v roku 2019                                                          117 715,38 € 

 Celková suma dlhu k 31.12.2020 – predpoklad                                                  2 120 328,55 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019                                                9 632 966,16 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019  

znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku (rozpočet 2020)               6 117 885,16 € 

 Celková suma ročných splátok v roku 2020 – predpoklad                                    123 990,70 € 
 

D. Plnenie kritérií dlhovej služby. 

Plnenie kritérií dlhovej služby podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy: 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka.  
 

Zostatok nesplatenej istiny z úveru k 31.12.2019 bol vo výške 731 581,69 € a skutočné bežné 

príjmy roku 2018 boli vykázané vo výške 8 553 473,87 €. 
 

Z nižšie uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročí 

stanovené % dlhu. Pri porovnaní celkovej sumy dlhu k 31.12.2019 na skutočné bežné príjmy  

roku 2018 podiel celkového dlhu na bežných príjmoch rozpočtového roka 2018 vykazuje 

k 31.12.2019 8,55%.  
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Za predpokladu, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa pristúpi k prijatiu úveru vo výške 

1 500 000,00 €, ktorý vyčerpá v celkovej výške k 02/2020, celková suma dlhu bude  

k 31.12.2020 predstavovať  2 120 328,55 €, t. j. celková suma dlhu pre účely posudzovania 

dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania bude predstavovať 22,01% 

skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2019. 
 

Plnenie kritérií dlhovej služby 

        

Ukazovateľ 
Skutočnosť           

k 31.12.2018 

Skutočnosť          

k 31.12.2019 

Predpoklad                 

k 31.12.2020 

Bežné príjmy rozpočtového roka 8 553 473,87 9 632 966,16 x 

60% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 5 132 084,32 5 779 779,70 x 

Stav úverov a ručiteľských záväzkov 841 838,42 731 581,69 2 120 328,55 

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 841 838,42 731 581,69 620 328,55 

 - úver  - kapitálové výdavky - nový úver 
 

0,00 1 500 000,00 

Podiel celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch 11,38% 8,55% 22,01% 
 

 

E. Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania. 

Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy: 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci 

alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 

základe osobitného predpisu. 
 

Plnenie kritérií  splátok zdrojov financovania     

Ukazovateľ 

  

Skutočnosť         

k 31.12.2018 

Skutočnosť         

k 31.12.2019 

Predpoklad                 

k 31.12.2020 

Bežné príjmy rozpočtového roka 8 553 473,87 9 632 966,16 x 

bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky 

poskytnuté  v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy 

4 847 841,68 6 117 885,16 x 

25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 1 211 960,42 1 529 471,29 x 

Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho: 144 694,75 117 715,38 123 990,70 

Istina:  136 352,68 110 256,73 111 253,14 

 - nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS 27 083,45 0,00 0,00      

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 109 269,23 110 256,73 111 253,14 

- úver na kapitálové výdavky - nový 0,00 0,00 0,00 

Úhrada výnosov (úroky a poplatky) 8 342,07 7 458,65 12 737,56 

 - nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS 232,10 0,00 0,00 

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 8 109,97 7 122,47 6 126,06 

i. úver – cyklotrasa 0,00 336,18 656,00 

ii. úver – učebne 0,00 0,00 1 968,00 

iii. úver na kapitálové výdavky - nový 0,00 0,00 3 987,50 

Podiel bežných príjmov na dlhovej službe 3,15% 2,43% 2,03% 
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Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2019 

predstavuje sumu 117 715,38 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov 

predstavuje k 31.12.2019 2,43% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti 

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe osobitného 

predpisu.  
 

Z  uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené  

% sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov. Mestská 

časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2019 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 
 

Ku koncu roka 2020 za predpokladu, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa splatí splátky istín 

skôr prijatého bankového úveru, vrátane úhrad výnosov skôr prijatých bankových 

úverov  a úroky z predpokladanej čerpanej sumy 1 500  000 € novoprijatého bankového úveru 

a za predpokladu splácania novoprijatého úveru od 06/2021, celková predpokladaná  suma 

ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2020 bude 

predstavovať 123 990,70 €. Predpokladaná celková suma ročných splátok návratných zdrojov 

financovania vrátane úhrady výnosov bude k 31.12.2020  predstavovať 2,03% zo skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2019) znížených o rozpočtované 

prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy v roku 2020.  
 

F. Záverečné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na 

financovanie kapitálových výdavkov 
Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania bolo 

konštatované, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa splnila obe podmienky na prijatie návratných 

zdrojov financovania kapitálových výdavkov mestskej časti  v zmysle  § 17 ods. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
 

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na 

prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie kapitálových výdavkov bolo 

predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  dňa 

28.01.2020 – prijaté uznesenie číslo 163/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, ktorým miestne 

zastupiteľstvo v časti A/ zobralo na vedomie predložené stanovisko. 
 

 

IV. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu 

podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru a financovanie nákladov 

projektu DANUBE BIKE&BOAT -  dodatok k predĺženiu lehoty splatnosti termínovaného 

úveru č. 756/2019/UZ, vypracovaný na základe požiadavky banky 
 

V hodnotenom období bolo na základe požiadavky banky k uzatvorenie dodatku k predĺženiu 

lehoty splatnosti termínovaného úveru č. 756/2019/UZ a v zmysle § 17 ods. 14 zákona číslo 

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

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“) vypracované stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania“ – úveru podľa  § 17 ods. 

6 pred ich prijatím za účelom financovania nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT. 
 

Zmluva o termínovanom úvere č. 756/2019/UZ 

Zmluva o termínovanom úvere č. 756/2019 medzi mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa 

a Všeobecnou  úverovou bankou a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava uzatvorená dňa 

23.08.2019 s lehotou splatnosti  do jedného roka. 
 

 

, 
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Pri spracovaní stanoviska bolo preskúmané plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok 

na prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré sú stanovené § 17 ods. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého obec môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

c) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí  60% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 

d) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému 

celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a 

iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
 

Údaje mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z ktorých sa vychádza pri preverovaní 

dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

 Celková suma dlhu k 31.12.2019                                                                     731 581,69 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018                                          8 553 473,87 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018 

znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku                                    4 859 033,22 € 

 Celková suma ročných splátok                                                                         117 715,38 € 
 

Plnenie kritérií dlhovej služby 

Plnenie kritérií dlhovej služby - § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy: 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 

Zostatok nesplatenej istiny z úveru k 31.12.2019 bol vo výške 731 581,69 € a skutočné bežné 

príjmy roku 2018 boli vykázané vo výške 8 553 473,87 €. 
 

Z nižšie uvedeného prehľadu vyplynulo, že mestská časť neprekročila stanovené % dlhu. Pri 

porovnaní celkovej sumy dlhu k 31.12.2019 na skutočné bežné príjmy  roku 2018 bol podiel 

celkového dlhu na bežných príjmoch rozpočtového roka 2018 vykázaný vo výške 8,55%.  
Plnenie kritérií dlhovej služby 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

k 31.12.2016 

Skutočnosť         

k 31.12.2017 

Skutočnosť         

k 31.12.2018 

Skutočnosť         

k 31.12.2019 

Bežné príjmy rozpočtového roka 6 819 614,07 7 400 439,27 8 553 473,87 x 

60% skutočných bežných príjmov          

rozpočtového roka 
4 091 768,44 4 440 263,56 5 132 084,32 x 

Stav úverov a ručiteľských záväzkov 402 749,48 978 191,10 841 838,42 731 581,69 

 - dostavba objektu Poľnohospodárska 33 357,44 0,00 0,00 0,00 

 - nákup kontajnerového vozidla  52 083,41 27 083,45      0,00 0,00 

 - úver na rekonštrukciu a obnovu  komunikácií 317 308,63 951 107,65 841 838,42 731 581,69 

Podiel celkovej sumy dlhu na bežných 

príjmoch 
6,43 14,34 11,38  8,55 

 

    Z uvedeného prehľadu zároveň je vidieť, že v súhrne dlhu nebol zahrnutý predpokladaný 

termínovaný úver na predfinancovanie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, nakoľko 

podľa ustanovenia § 17 ods. 8 do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku 

takéto záväzky z návratných zdrojov financovania nevstupujú. 
 

Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania 

Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy: 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci 

alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 

základe osobitného predpisu. 
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Plnenie kritérií  zdrojov financovania     

Ukazovateľ 

  

Skutočnosť           

k 31.12.2016 

Skutočnosť         

k 31.12.2017 

Skutočnosť         

k 31.12.2018 

Skutočnosť         

k 31.12.2019 

Bežné príjmy rozpočtového roka 6 819 614,07 7 400 439,27 8 553 473,87 x 

bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky 

poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy 
4 268 911,94 4 588 277,09 4 859 033,22 x 

25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 1 067 227,99 1 147 069,27 1 214 758,31 x 

Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho: 82 888,22 91 401,89 144 694,75 117 715,38 

Istina:  79 414,79 85 521,46 136 352,68 110 256,73 

 - dostavba objektu Poľnohospodárska 56 498,16 33 357,44 0,00 0,00 

 - nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS 22 916,63 24 999,96 27 083,45 0,00 

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 0,00 27 164,06 109 269,23 110 256,73 

Úhrada výnosov (úroky a poplatky) 3 473,43 5 880,43 8 342,07 7 458,65 

 - dostavba objektu Poľnohospodárska 1 112,15 145,29 0,00 0,00 

 - nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS 907,92 637,87 232,10 0,00 

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 1 453,36 5 097,27 8 109,97 7 122,47 

 -  úver- cyklotrasa  0,00  0,00 0,00 336,18 

Podiel bežných príjmov na dlhovej službe 1,32 2,14 3,15 2,42 

 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2019 

predstavovala sumu 117 715,38 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov 

predstavovala 2,42% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 

znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
 

Z  uvedeného prehľadu vyplynulo, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené  

% sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov. Mestská 

časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2019 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 
 

Výpočet ukazovateľa dlhu v prípade  predĺženia lehoty splatnosti prijatého termínovaného 

úveru v sume nenávratného finančného príspevku vo výške 218 336,39 € 

V prípade predĺženia lehoty splatnosti prijatého termínovaného úveru, s lehotou splatnosti do 

31.10.2020  vo výške 218 336,39 € od Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1,           

829 90 Bratislava,  ktorým mestská časť zabezpečila predfinancovanie nákladov súvisiacich 

s realizáciou projektu DANUBE&BOAT na preklenutie časového obdobia medzi lehotou 

splatnosti predložených dodávateľských faktúr a refundáciou nákladov od poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, sa ukazovateľ dlhu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nemení a zostáva 

na úrovni 2,42 %. 
 

Na základe predložených dokladov bolo konštatované, že mestská časť splnila podmienky 

uvedené v § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok 

k predĺženiu lehoty splatnosti prijatého termínovaného úveru bolo vypracované dňa 17.08.2020 

a predložené ekonomickému odboru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  
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V. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu 

podmienok na prijatie  návratných finančných výpomoci (pôžičiek) obciam a vyšším 

územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
 

V hodnotenom období bolo v zmysle § 17 ods. 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vypracované a predložené 

stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na 

prijatie  návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom 

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 
 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 

2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 mala vláda Slovenskej 

republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc 

na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie 

vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 mali byť poskytované bezúročné návratné 

finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. 

 

Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa mala poskytnúť na základe žiadosti  

v termíne do 31.10.2020 maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 

2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020. Výška výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa zverejnenej prognózy pre mestskú časť Bratislava-

Vrakuňa predstavovala 201 396 €. Poskytnuté peňažné prostriedky bolo možné použiť 

do 31. decembra 2020. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného 

pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. Ročné splátky 

počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 
 

Pri spracovaní stanoviska bolo preskúmané plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok 

na prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré sú stanovené § 17 ods. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého obec môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

e) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí  60% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 

f) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému 

celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a 

iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
 

Údaje mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z ktorých sa vychádza pri preverovaní 

dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

 Celková suma dlhu k 31.12.2019                                                                           731 581,69 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018                                                8 553 473,87 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019                                                9 628 479,87 € 

 Celková suma ročných splátok v roku 2019                                                          117 715,38 € 

 Celková suma dlhu k 31.12.2020 – predpoklad                                                  2 315 593,69 € 

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019  

znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku (rozpočet 2020)               6 113 498,87 € 

 Celková suma ročných splátok v roku 2020 – predpoklad                       122 753,14 € 
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Prehľad o nesplatených bankových úveroch podľa k stavu k 31.12.2019 a predpokladu k 31.12.2020 

Veriteľ Účel úveru 

Výška 

prijatého 

úveru 

Splatnosť 

Zostatok 

úveru 

k 31.12.2019 

Zostatok úveru 

k 31.12.2020 

predpoklad 

VÚB, a.s. Obnova miestnych komunikácií 1 000 000,00 05/2026 731 581,69 620 328,55 

Slovenská 

sporiteľňa  
Kapitálové výdavky  1 500 000,00 12/2029 0,00 1 500 000,00 

MF SR 
NFV – výpadok podielových 

daní 
201 396,00 2027 0,00 201 396,00 

SPOLU 2 500 000,00  731 581,69 2 321 724,55 

 

 

Plnenie kritérií dlhovej služby. 

Plnenie kritérií dlhovej služby podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy: 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka.  
 

Zostatok nesplatenej istiny z úveru k 31.12.2019 bol vo výške 731 581,69 € a skutočné bežné 

príjmy roku 2018 boli vykázané vo výške 8 553 473,87 €. 
 

Z nižšie uvedeného prehľadu vyplynulo, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročí 

stanovené % dlhu. Pri porovnaní celkovej sumy dlhu k 31.12.2019 na skutočné bežné príjmy  

roku 2018 podiel celkového dlhu na bežných príjmoch rozpočtového roka 2018 vykazuje 

k 31.12.2019 8,55%.  
 

Za predpokladu, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa pristúpi k prijatiu NFV vo výške                         

201 396,00 €, ktorý vyčerpá v celkovej výške k 31.12.2020, celková suma dlhu bude  

k 31.12.2020 predstavovať  2 321 724,55 €, t. j. celková suma dlhu pre účely posudzovania 

dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania bude predstavovať 24,11% 

skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2019. 
 

Plnenie kritérií dlhovej služby 
   

Ukazovateľ 
Skutočnosť           

k 31.12.2018 

Skutočnosť          

k 31.12.2019 

Predpoklad                 

k 31.12.2020 

Bežné príjmy rozpočtového roka 8 553 473,87 9 628 479,87 x 

60% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 5 132 084,32 5 777 087,92 x 

Stav úverov a ručiteľských záväzkov 841 838,42 731 581,69 2 321 724,55 

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 841 838,42 731 581,69 620 328,55 

 - úver  - kapitálové výdavky  0,00 0,00 1 500 000,00 

- NFV – výpadok podielových daní 0,00 0,00 201 396,00 

Podiel celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch 11,38% 8,55% 24,11% 

 
 

G. Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania. 

Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy: 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci 

alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 

základe osobitného predpisu. 
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Plnenie kritérií  splátok zdrojov financovania     

Ukazovateľ 

  

Skutočnosť         

k 31.12.2018 

Skutočnosť         

k 31.12.2019 

Predpoklad                 

k 31.12.2020 

Bežné príjmy rozpočtového roka 8 553 473,87 9 628 479,87 x 

bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky 

poskytnuté  v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy 

4 847 841,68 6 113 498,87 x 

25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka – 

znížené o prostriedky poskytnuté v roku 2020  
1 211 960,42 1 528 374,72 x 

Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho: 144 694,75 117 715,38 122 753,14 

Istina:  136 352,68 110 256,73 111 253,14 

 - nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS 27 083,45 0,00 0,00      

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 109 269,23 110 256,73 111 253,14 

- úver na kapitálové výdavky - nový 0,00 0,00 0,00 

Úhrada výnosov (úroky a poplatky) 8 342,07 7 458,65 11 500,00 

 - nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS 232,10 0,00 0,00 

 - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií 8 109,97 7 122,47 6 126,06 

- úver – cyklotrasa 0,00 336,18 3 987,50 

- úver – kapitálové výdavky 0,00 0,00 1 386,44 

- NFV – výpadok podielových daní 0,00 0,00 0,00 

Podiel bežných príjmov na dlhovej službe 3,15% 2,43% 2,01% 

 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2019 

predstavovala sumu 117 715,38 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov 

predstavovala k 31.12.2019 2,43% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku 

mestskej časti z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu.  
 

Z  uvedeného prehľadu vyplynulo, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené  

% sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov. Mestská 

časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2019 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 
 

Ku koncu roka 2020 za predpokladu, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa splatí splátky istín 

skôr prijatého bankového úveru, vrátane úhrad výnosov skôr prijatých bankových úverov  a za 

predpokladu splácania NFV od roku 2024, celková predpokladaná  suma ročných splátok 

návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2020 bude predstavovať    

122 753,14 €. Predpokladaná celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania 

vrátane úhrady výnosov bude k 31.12.2020  predstavovať 2,01% zo skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2019) znížených o rozpočtované prostriedky 

poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy v roku 2020.  
 

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na 

prijatie  na prijatie  návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným 

celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bolo 

predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  dňa 

08.09.2020 – prijaté uznesenie číslo 207/XV/2020 zo dňa 08.08.2020, ktorým miestne 

zastupiteľstvo v časti A/ zobralo na vedomie predložené stanovisko. 
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C/ OSTATNÉ ČINNOSTI 
 

 

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií občanov, upravená zákonom číslo 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach a zákonom číslo 85/1990 Z. z. o petičnom práve v platnom znení. 

2. Spolupráca s odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri riešení 

občianskoprávnych vzťahov na základe doručených podnetov.  

3. Šetrenie sťažností v zmysle ustanovení zákona číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pokiaľ 

poukazujú na nedostatky spôsobené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. 

4. Plnenie úloh zodpovednej osoby (miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa) 

v súlade s § 11 ods. 4 až 7 zákona a § 12  zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (platného do 28.02.2019) a zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2019 nebol prijatý 

podnet súvisiaci s oznámením protispoločenskej činnosti. 

5. Spolupráca s odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri kompletizácii 

riadiacich aktov – interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení, konzultačná 

činnosť. 

6. Konzultačná činnosť s rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.  
 

 

 

 

Správa č. 1/2021 o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa za rok 2020 zo dňa 29. januára 2021 bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho jeden  

rovnopis bol odovzdaný starostovi mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a druhý je založený                         

v  evidencii miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.   

 

 


