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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti 
 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade  
s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018, doplneným o poslanecký návrh, schváleným uznesením 
MsZ č. 44/B.11 dňa 20.6.2018. 

Kontrola – použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií 
Povinnou osobou bolo Mesto Krompachy, kontrola vykonaná na Mestskom úrade Krompachy (ďalej 
len MsÚ). Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, týkajúce sa predmetu kontroly, so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. Kontrolovaným obdobím bol rok 2017.  
Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku kontroly povinnej osobe: 5.10.2018. Povinná osoba 
v určenej lehote do 15.10.2018 nepodala oprávnenej osobe námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených 
v Návrhu správy o výsledku kontroly. Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly . 
 
Verejné prostriedky je možno poskytovať alebo používať, pričom musia byť rozpočtované v aktuálnom 
čase. Poskytnutie prostriedkov je ich účelné prevedenie pre subjekt verejnej správy alebo mimo 
subjekt verejnej správy na základe zmluvného vzťahu, oprávnenia zo zákona alebo iného oprávnenia 
(VZN, Smernica). Použitie predstavuje vynaloženie verejných prostriedkov priamo ako výdavok na 
obstaranie majetku, tovaru, zásob, výkonu služieb alebo plnenia.  
Pri vynaložení verejných prostriedkov je potrebné dbať na dodržanie ustanovenia § 19 zákona  
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy) a to:  
- výdavok rozpočtovo krytý v aktuálnom čase,  
- zákonnosť poskytnutia či použitia verejných prostriedkov na základe osobitých predpisov, t.j. zákon 
stanovuje povinnosť uvoľňovať verejné prostriedky len na účely definované osobitnými predpismi. 
Zo zákona sú obce oprávnené poskytovať dotácie zo svojho rozpočtu, t.j. z verejných prostriedkov, pre 
hospodárenie s ktorými platia rozpočtové pravidlá vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy). Rozpočtovými pravidlami použitia verejných prostriedkov je hlavne:  
- účelnosť - je vzťah medzi určeným účelom a skutočným účelom použitia verejných prostriedkov – 
zákon o finančnej kontrole. Dodržanie účelnosti patrí k základným zásadám rozpočtového 
hospodárenia s verejnými prostriedkami – ustanovenie § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v zn. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy);  
- časovosť - je povinnosť použiť verejné prostriedky v rozpočtovom roku, v ktorom sa poskytli – 
ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ustanovenie § 13 ods. 1 
a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;  
- hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť je definované zákonom o finančnej kontrole. Táto zásada je 
daná ustanovením § 19 ods. 3 a ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
Hospodárnosť – minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác 
a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. Efektívnosť – minimalizovanie výsledkov 
činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom. Účinnosť – vzťah medzi plánovaným 
výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.     
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Pri schvaľovaní dotácií z rozpočtu mesta, taktiež aj pri uzatváraní zmlúv, sa musia určiť presné pravidlá 
(vychádzajúc z VZN), aby nedošlo k nezrovnalostiam, nedorozumeniam tak pri použití, ako aj pri 
zúčtovaní poskytnutej dotácie, ale aj pri kontrole. Veľmi dôležité je presne určiť účel a to, ktoré výdavky 
sú oprávnené z hľadiska účelu a času.  
 
Grantový systém a spôsob poskytovania dotácii v meste Krompachy sa riadi všeobecne záväzným 
nariadením (ďalej len VZN) VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy, na 
ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len MsZ) uznesením č. 22/E.2 dňa 
7.12.2016. 
Uznesením MsZ č. 22/C.16 dňa 7.12.2016 bol schválený v rozpočte mesta objem finančných 
prostriedkov na dotácie pre rok 2017 vo výške 41 000 €. Daný objem finančných prostriedkov bol 
prerozdelený pre jednotlivých žiadateľov o dotáciu na nimi požadované akcie/projekty uznesením MsZ 
č. 26/C.26 dňa 26.4.2017 :  

P.č. Žiadateľ o dotáciu Rok 2017 (€) Spolu za roky 2008 – 2017 (€) 

1. FK Pokrok Krompachy 18 000 197 394 

2. Basketbalový klub Kovohuty Krompachy 3 800 73 972 

3. Triatlon - duatlon - maratón klub Krompachy 400 7 984 

4. MŠK Krompachy 2 950 37 384 

5. MŠK STO Krompachy 2 000 9 600 

6. BKM DASTET Krompachy 5 000 14 000 

7. Ľudia a perspektíva 200 9 414 

8. Slovenský zväz zdravotne postihnutých 500 5 078 

9. Únia žien Slovenska  2 682 

10. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  1 982 

11. Miestny odbor Matice slovenskej 400 7 294 

12. Gymnázium  Krompachy  800 4 755 

13. Jednota dôchodcov Slovenska MO   2 760 

14. Miešaný spevácky zbor CANTICA CHRIST. 500 6 992 

15. Dychová hudba - združenie priateľov dych.  10 124 

16. Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy 700 7 696 

17. FS Krompašan 2 050 12 242 

18. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sp. Vlachy  8 850 

19. Rímskokatolícka cirkev  8 268 

20. Slovenský skauting  1 928 

21. OZ Snehulienka pri MŠ Hlavná  5 384 

22. Pravoslávna cirkevná obec  3 964 

23. Robotnícky spevokol  1 835 

24. Klub mažoretiek 3 000 7 490 

25. Sparťanská tréningová skupina 700 700 

  Spolu 41 000 447 722 

 
Niektoré subjekty mali v žiadosti uvedené viac akcií/ projektov, napr. MŠK Krompachy (majú viac 
oddielov), MO Matice slovenskej, FS Krompašan. Celkovo bolo uzatvorených 25 Zmlúv o poskytnutí 
dotácie.  
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V zmysle jednotlivých uzatvorených Zmlúv o poskytnutí dotácie, podľa čl. I. bod 1. poskytnutá dotácia 
vo výške ...x.... €; čl. II bod 2. Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote od 1.1.2017 do konca 
príslušného rozpočtového roka.; čl. IV. bod 4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30 dní 
od ukončenia projektu, ..., najneskôr však do 15.12.2017.; bod 5. Príjemca je povinný bezodkladne 
predložiť všetky doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie  najneskôr však do 15.12.2017. ; bod 
7. Príjemca je povinný nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie vrátiť na účet mesta a to do 30 dní 
od ukončenia realizácie projektu, na ktorú mu bola dotácia poskytnutá. V prípadoch čerpania dotácie 
v mesiaci december je príjemca povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet mesta 
najneskôr do 25.12.2017. ... .; čl. IV. bod 3. Príjemca je povinný viesť poskytnuté finančné prostriedky 
na osobitnom účte a viesť príslušné účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; 
čl. IV. bod 6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa ods. 5 tohto článku 
predložiť mestu záverečnú správu o realizácii projektu so zhodnotením účelu jeho použitia. 

 
Kontrolou poskytnutia a použitia dotácie z rozpočtu mesta poskytnutých právnickým osobám (PO) na 
podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania 
a zamestnanosti boli nasledovné zistenia: 

- u všetkých podaných žiadostí bola dodržaná lehota na ich podanie v zmysle platného VZN  
č. 9/2016 § 4 bod 3. a bola priložená dokumentácia v zmysle § 4 bod 6.. V žiadostiach o dotáciu 
je uvedená oblasť, do ktorej dotácia má smerovať. 

- pri jednotlivých PO, je to uvedené v Správe o výsledku kontroly, prípady zistení:  
– doručenie úpravy rozpočtu po termíne stanovenom v liste z mesta, resp. neuvedený dátum 
doručenia, obdobne - v termíne do podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie  predložiť, že PO 
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie (zákon č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 7 ods. 7, v zn.n.p.) - nie je dodržaný 
termín na predloženie.  
- zo strany prijímateľa dotácie predložené upravené rozpočty obsahujú: celkové náklady na 
projekt zmenené – sú znížené, resp. menený účel a výška výdavkov, resp. upravený rozpočet 
počíta len s výškou schválenej dotácie. Keď sa s akciou/projektom na daný rok počíta, v prípade 
nižšie schválenej dotácie ako bolo požadované, predpokladané a vypočítané náklady na 
akciu/projekt by mohli, mali ostať a vhodné by bolo hľadať zvýšenie príjmu inde – sponzorstvo, 
vlastné príjmy, iné príjmy.  
- zo strany prijímateľa dotácie nie je dodržaná lehota na podanie zúčtovania poskytnutej 
dotácie, čo nie je v súlade s príslušnou Zmluvou čl. IV. bod 5.. 
- zo strany prijímateľa dotácie nie sú preukázané záverečné správy o realizácii projektu, čo nie 
je v súlade s príslušnou Zmluvou čl. IV. bod 6..  
- zo strany prijímateľa dotácie nepreukázanie spôsobu prezentácie mesta na projekte, čo nie je 
v súlade s príslušnou Zmluvou čl. IV. bod 2.. 
- zo strany prijímateľa dotácie nie je preukázané, že poskytnuté finančné prostriedky sú vedené 
na osobitnom účte, čo nie je v súlade s príslušnou Zmluvou čl. IV. bod 3.. 
- zo strany prijímateľa dotácie vo vyúčtovaní, je úhrada výdavkov vzniknutých pred podaním 
žiadosti, dokonca prípady úhrady výdavkov aj z roku 2016, čo nie je v súlade s VZN č. 9/2016 
§ 2 bod 9. písm. d) Poskytnutú dotáciu nie je možné použiť na refundáciu výdavkov vzniknutých 
pred podaním žiadosti. 
- zo strany prijímateľa dotácie vo vyúčtovaní, je úhrada výdavkov nájomného za priestory vo 
vlastníctve mesta, čo nie je v súlade s VZN č. 9/2016 § 2 bod 9 písm. e) Poskytnutú dotáciu nie 
je možné použiť na úhradu nájomného, ak žiadateľ užíva priestory vo vlastníctve mesta. 
- zo strany prijímateľa dotácie nie sú preukázané úplne doklady k zúčtovaniu poskytnutej 
dotácie, čo nie je v súlade s VZN č. 9/2016 § 8 bod 4. a doklady neobsahujú náležitosti 
účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.    
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- zo strany prijímateľa dotácie nedodržaný účel použitia poskytnutej dotácie v zmysle príslušnej 
Zmluvy, príloha č. 1, čo nie je v súlade so Zmluvou čl. IV. bod 1.. Použitie finančných 
prostriedkov uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve je účelovo viazané a záväzné, jeho 
nedodržaním dochádza k nesúladu so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
§ 19 a § 31 ods. 1 písm. a), písm. n). 

- prípad – projekt nebol realizovaný, finančné prostriedky sa nečerpali, nevyčerpali a neboli 
v stanovenom termíne vrátené, čím nebol dodržaný čl. IV. bod 7. príslušnej Zmluvy. Finančné 
prostriedky vrátené až na základe výzvy zo strany mesta – poskytovateľa dotácie. 

- V zmysle VZN č. 9/2016 § 5 ods. 2. Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky tohto nariadenia, mestský 
úrad predloží na prerokovanie jednotlivým komisiám mestského zastupiteľstva, ktoré pri 
posudzovaní prihliadajú na účel, splnenie podmienok pre poskytnutie, hospodárnosť 
a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami (§ 5 bod 3.). Žiadosti so stanoviskami 
jednotlivých komisií predkladá MsÚ na rokovanie mestského zastupiteľstva (§ 5 bod 6.). Nie je 
preukázané, že žiadosti o poskytnutie dotácie boli predložené na rokovanie všetkým komisiám, 
ako aj nie je preukázané stanovisko jednotlivých komisií k príslušným žiadostiam, čo nie je 
v súlade s § 5 bod 2. až 6.. 

- Je preukázané, že jednotlivé uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu 
mesta sú zverejnené na webovom sídle mesta Krompachy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám § 5a ods. 11 v zn.n.p., priložené Potvrdenie o zverejnení 
zmluvy z web stránky mesta. 

- Je preukázané, že jednotlivé uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu 
mesta sú overené základnou finančnou kontrolou v zmysle zákona 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v zn.n.p..  

- Preukázané Správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly poskytnutie verejných 
financií formou dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
z rozpočtu mesta Krompachy č. → podľa čísla príslušnej zmluvy, všetky vypracované dňa 
19.5.2017 s konštatovaním „Na základe vykonaného overenia neboli zistené žiadne 
nedostatky.“  
Preukázané Správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly použitie verejných financií  
z dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. → podľa čísla príslušnej 
zmluvy, všetky vypracované dňa 21.5.2018 s konštatovaním „Na základe vykonaného overenia 
neboli zistené žiadne nedostatky.“ 
Na základe zistených a vyššie uvedených skutočností (nesúlad so zmluvou, VZN, zákonom) 
mesto ako poskytovateľ dotácií akceptoval nedostatočné vyúčtovania zo strany právnických 
osôb, prípadne ďalšie zistené nedostatky, čím konal v rozpore s dohodnutými podmienkami 
v príslušných zmluvách a pri vykonaní administratívnej finančnej kontroly nepostupoval 
dôsledne v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p.. 
V zmysle VZN č. 9/2016 § 4 bod 7. Mesto je oprávnené preverovať skutočnosti uvedené 
v žiadosti a ďalšie skutočnosti potrebné pri rozhodovaní o pridelení dotácie. Porušenie 
podmienok a nedodržanie povinností upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
alebo v tomto nariadení je dôvodom na vrátenie dotácie s náležitými sankciami, ktoré upravuje 
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p., zákon  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p.. Na ďalšie žiadosti žiadateľa, ktorý v žiadosti 
uvedie nepravdivé údaje alebo ktorý porušil podmienky pre poskytnutie dotácie, po dobu 
nasledujúcich 4 rokov nebude mesto prihliadať. 

- V zmysle VZN č. 9/2016 § 2 bod 7. Dotácia sa neposkytne na projekty (podujatia) organizované 
s finančnou účasťou mesta v rámci plánovaných podujatí. Ku kontrole bol predložený Kalendár 
športových a kultúrnych podujatí 2017. Na základe vyjadrenia vedúceho oddelenia školstva, 
kultúry a športu „Kalendár“ má pre verejnosť informatívny charakter a mesto na podujatiach 
uvedených v „Kalendári“ sa finančne nepodieľa. (Napr. 10.6.2017 – 41. ročník Turistický 
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prechod Krompašskými vrchmi, organizátor KST MŠK Krompachy; 30.11.2017 – Šprincove 
Krompachy, organizátor MO Matice slovenskej). 

Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma 6 opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 
pritom vedúci povinnej osoby prijme prípadne ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku zistených 
nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní opatrenia voči nim 
podľa osobitného predpisu. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 
30.11.2018. 

 

V Krompachoch 18.10.2018 

                      Ing. Mária Tomašová 
                        hlavná kontrolórka  


