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Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji 
(ďalej len „VZN č. 1/2016“), na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 378/2021 z 11. 06. 2021 a na základe Poverenia zamestnancov 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 47/2021 z 11. 10. 2021 vykonali zamestnanci 
Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 
(ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 13. 10. 2021 kontrolu stavu a vývoja dlhu 
Bratislavského samosprávneho kraja za III. štvrťrok 2021. Cieľom kontroly bolo preveriť stav 
a vývoj dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného 
štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). Kontrola bola vykonaná v Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 
820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len „povinná osoba“).  

 
Oprávnená osoba vypracovala dňa 12. 11. 2021 Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu 

Bratislavského samosprávneho kraja za III. štvrťrok 2021. Kontrolou bolo zistené, že: 
 

 celková suma dlhu povinnej osoby v sledovanom období III. štvrťroka 2021 nedosiahla 
60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka podľa 
ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) 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“), ani 50 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka podľa ustanovenia 
§ 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého 
by vznikla povinnosť prijímať príslušné opatrenia a 
 

 suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov k 31. 12. 2021, za predpokladu splácania 
istín a úverov podľa aktuálne platných podmienok, bude predstavovať 3,91 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 
v príslušnom rozpočtovom roku 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 ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia 
§ 22 ods. 5 VZN č. 1/2016 bola kontrola skončená dňom zaslania správy povinnej osobe dňa 
17. 12. 2021. 

 
 

 
  

 


