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Hlavný kontrolór 
Mesta Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti 
 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade  
so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, uzn. č. 2/E.14 z 12.122018 a správu  
o výsledku kontroly uloženej primátorkou mesta. 

Cieľom kontrol 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.. 

 
Kontrola vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy 
k 31.12.2018 
Inventarizácia predstavuje kontrolu vecnej správnosti účtovníctva, ktorou sa overuje, či stav majetku 
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Z hľadiska zostavovania 
účtovnej závierky je inventarizácia základným prvkom uzávierkových činností, ktorou sa zabezpečuje 
preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok. Bez vykonania 
inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve ustanovenie § 8 ods. 4), t.j. nie je vedené preukazným spôsobom. V zmysle daného 
zákona § 8 ods. 1) účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. V ustanovení § 6 ods. 3) daného 
zákona je pre účtovné jednotky stanovená povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov. Spôsob vykonania inventarizácie je upravený v § 29 a § 30 daného 
zákona. Účtovná jednotka na zabezpečenie zákonom stanovených povinností postup vykonania 
inventarizácie upraví interným predpisom na svoje potreby, účelom vydania ktorého má byť 
zjednotenie pracovného postupu pri vykonávaní inventarizácie, evidovaní, odpisovaní a účtovaní 
majetku v zmysle zákona o účtovníctve. Obsah interného predpisu nestanovuje žiaden právny predpis, 
v internom predpise by podrobnejšie - ako zákon o účtovníctve, upravila spôsob vykonania 
inventarizácie. 
V zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. 
V zmysle ustanovenia § 30 ods. 2) a ods. 3) zákona o účtovníctve: 
Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4). Musí 
obsahovať náležitosti v súlade s § 30 ods. 2) daného zákona. 
Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý 
musí obsahovať v súlade s § 30 ods. 3) daného zákona. 
Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú 
v inventarizačnom zápise. Inventarizáciou sa zisťuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 
 
Kontrolné zistenia: 
Povinná osoba má vypracovaný interný predpis – Smernicu č. 1/2005 na vykonávanie inventarizácie 
majetku mesta (ďalej len Smernica), vrátane Doplnku č. 1 z marca 2009. Odporúčam prehodnotiť, resp. 
zrušiť a vypracovať novú Smernicu v nadväznosti na platnú legislatívu, interné predpisy a bližšie v nej  
stanoviť postup, spôsob vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v účtovnej jednotke (ďalej len 
ÚJ). Zároveň odporúčam prehodnotiť interný predpis ohľadom účtovania. 
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Primátorka mesta vydala dňa 12.10.2018 Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku 
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2018 (ďalej len Príkaz), v ktorom prikazuje vykonať 
inventarizáciu majetku mesta, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2018 (ďalej len 
inventarizácia), v ktorom menovala predsedov, podpredsedov, členov vyraďovacej komisie, ústrednej 
inventarizačnej komisie(ÚIK), čiastkových inventarizačných komisií (IK). Súčasťou Príkazu je 
Harmonogram prác (ďalej len Harmonogram). Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením  
č. 50/C.2 z 24.10.2018 zobralo na vedomie prípravu riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2018 v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. Príkaz v roku 2018 bol vydaný pred voľbami do orgánov samosprávy (bez uvedenia 
konkrétnych mien predsedov, podpredsedov), primátorka daný Príkaz po voľbách aktualizovala podľa 
nového zloženia poslaneckého zboru. Aktualizovaný Príkaz bol zaslaný poslancom mestského 
zastupiteľstva 9.1.2019 a v mesiaci február postúpený na zasadanie MsZ, ktoré ho uznesením č. 5/D.4 
dňa 13.2.2019 zobralo na vedomie.  
Upozorňujem, inventarizácia nemôže byť ukončená po dátume odovzdania účtovnej závierky.  Jedným 
z prvých krokov, aby sa pristúpilo k vykonaniu účtovnej závierky je správne a včasné vykonanie 
inventarizácie. Dbať na to aj v Príkaze na vykonanie inventarizácie, Harmonogram prác. 
 
Vyraďovacia komisia zasadala 14.2.2018, kde posúdila vyradenia majetku MŠ Hlavná. Vyraďovacia 
komisia MsZ na konci roka 2018 posúdila predložené návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku 
(poškodený, morálne opotrebovaný, ...) k 31.12.2018, predložené zodpovednými pracovníkmi za 
jednotlivé oddelenia, účtovné jednotky (školy, školské zariadenia, ...) a zaujala stanovisko, o čom je 
vypracovaná Zápisnica zo zasadania vyraďovacej komisie z 10.1.2019. Predložené Návrhy na vyradenie 
obsahujú požadované náležitosti, v prípade potreby doložené odborné posudky (pre stroje, prístroje, 
zariadenia).  
V zmysle Smernice čl. XIV. bod 6) V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta o vyradené majetku 
do výšky 100 000 Sk vrátane rozhoduje primátor mesta Vyradenie majetku nad 100 000 Sk rozhoduje 
Mestské zastupiteľstvo. (Smernica je z roku 2005, doplnok č. 1 z roku 2009). Od roku 2011 platia Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy, v zmysle ktorých § 4 bod 3) O  prebytočnosti  
alebo  neupotrebiteľnosti  hnuteľnej  veci  a spôsobe  /zámere/  ďalšieho nakladania s ňou, pokiaľ 
zostatková cena každej jednotlivej hnuteľnej veci presahuje 3.500 eur, rozhoduje zastupiteľstvo po 
predchádzajúcom písomnom návrhu vyraďovacej komisie; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti 
alebo o neupotrebiteľnosti a spôsobe /zámere/ ďalšieho nakladania  s  takouto hnuteľnou vecou  
rozhoduje primátor po predchádzajúcom písomnom vyjadrení vyraďovacej komisie. 
Upozorňujem – prehodnotiť a dať do súladu oba dokumenty(Smernica – Zásady). V prípade 
schvaľovania vyradenia majetku mestským zastupiteľstvom dbať na dátum schválenia vyradenia tohto 
majetku (nemôže po ukončení inventarizácie, odovzdaní účtovnej závierky). 
 
Inventúrne súpisy, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú doklady, ktoré preukazujú skutočný stav  
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov - obsahujú názov a sídlo ÚJ, čísla majetkových účtov 
a ich slovné pomenovanie podľa príslušných ustanovení postupov účtovania, údaje deň začatia a deň 
skončenia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, spôsob zisťovania skutočných stavov, 
je v nich uvedené meno priezvisko a podpisový záznam zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, 
strany a jednotlivé riadky súpisov sú poradovo očíslované, sú zrekapitulované na poslednej strane 
inventúrneho súpisu. Stav majetku je uvedený podľa inventárnych čísiel alebo skladových čísiel, je 
uvedený údaj o množstve, MJ a vstupnej  a zostatkovej cene. Miesto uloženia majetku v inventúrnych 
súpisoch je vyznačené v jeho názve (stavby, budovy, pozemky). Na inventúrnych súpisoch je uvedené 
meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, 
záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov - inventarizačná komisia. V inventúrnych súpisoch, ktorých 
skutočný stav sa zisťoval dokladovou inventúrou, sú priložené príslušné doklady. Pri pohľadávkach  
(z obchodného styku) odporúčam uviesť či je v lehote splatnosti, po lehote splatnosti, uznanie 
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pohľadávky, a pod., pri pohľadávkach uviesť čo bolo urobené pre vymoženie, či nie je premlčaná a či je 
vôbec vymožiteľná, navrhnúť postup ako sa s ňou ďalej naloží. Inventúrne súpisy obsahujú časť 
„poznámka“. 

Inventarizačné zápisy obsahujú náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve § 30 ods. 3) v platnom 
znení. 
Dňa 27.2.2019! bola vyhotovená Zápisnica ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta 
Krompachy podľa stavu k 31.12.2018.  
Je vypracovaná Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mesta Krompachy za rok 2018. 

Kontrola ročného zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Krompachy 
formou dotácií v roku 2018 
Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku kontroly č. 2/2019 povinnej osobe: 22.3.2019. Povinná 
osoba v určenej lehote do 28.3.2019 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.     
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 
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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. 36/C.18 dňa 13.12.2017 bol schválený v rozpočte mesta objem finančných 
prostriedkov na dotácie pre rok 2018 vo výške 69 000 €. Daný objem finančných prostriedkov bol 
prerozdelený pre jednotlivých žiadateľov o dotáciu na nimi požadované akcie/projekty uznesením MsZ 
č. 43/B.1 až č. 43/B.13 dňa 30.5.2018 :  

P.č. Žiadateľ o dotáciu Rok 2018 (€) Spolu za roky 2008 – 2018 (€) 

1. FK Pokrok Krompachy 39 500 236 894 

2. Basketbalový klub Kovohuty Krompachy 9 600 83 572 

3. Triatlon - duatlon - maratón klub Krompachy  7 984 

4. MŠK Krompachy 4 050 41 434 

5. MŠK STO Krompachy  9 600 

6. BKM DASTET Krompachy 5 000 19 000 

7. Ľudia a perspektíva 300 9 714 

8. Slovenský zväz zdravotne postihnutých 500 5 578 

9. Únia žien Slovenska  2 682 

10. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 200 2 182 

11. Miestny odbor Matice slovenskej 500 7 794 

12. Gymnázium  Krompachy  1 300 6 055 

13. Jednota dôchodcov Slovenska MO  350 3 110 

14. Miešaný spevácky zbor CANTICA CHRIST. 500 7 492 

15. Dychová hudba - združenie priateľov dych.  10 124 

16. Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy  7 696 

17. FS Krompašan 4 200 14 392 

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 10 490 

25. Sparťanská tréningová skupina  700 

  Spolu 69 000 516 722 

 

FK Pokrok SEZ Krompachy, občianske združenie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Krompachy (ďalej len žiadosť): doručená 7.2.2018, ev. 
č. 1190/2018, v termíne v zmysle VZN č. 9/2016 § 4 bod 3; priložená dokumentácia v zmysle VZN  
§ 4 ods. 6 – áno; rozpočet na projekt „Futbal 2018“ v €: výdavky v celkovej výške 95 000 € (v r. 2017 -  
40 000 €); vlastné zdroje 1 500 € (v r. 2017 - 1 000 €), požadovaná dotácia vo výške 43 500 € (v r. 2017 
– 19 500 €), sponzorské 50 000 € (v r. 2017 – 19 500 €). MsZ schválilo uzn. č. 43/B.1 dňa 30.5.2018 
dotáciu vo výške 39 500 €, čo predstavuje 41,6 % z celkových predpokladaných výdavkov na projekt  
(v r. 2017 dotácia vo výške 18 000 €). FK Pokrok listom z 28.5.2018, došlá pečiatka mesta z 30.5.2018, 
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zaslal úpravu žiadosti o dotáciu – „Na základe poslancami schváleného rozdelenia dotácií pre rok 2018 
posielame úpravu rozpočtu žiadosti o dotáciu tak, aby bola v súlade so schválenou čiastkou finančných 
prostriedkov.“  
 

Výdavky € Rozpočet 
Požadované 

pôvodne 

Požadované - 
upravené na základe 

schválenej výšky – 
predpoklad 

Skutočnosť Poznámka 

Doprava a cestovné 
náhrady 

36 000 18 000 16 500 18 126,89  

Rekonštrukcia 
futbalovej 
infraštruktúry 

16 000 10 000 8 000 10 328,54  

Štartovné 7 500 7 500 7 000 11 871,9  

Techn. 
zabezpečenie, média 

7 500 4 000 4 000 4 788,86  

Spotreb. mater., 
opravy 

6 000 1 500 1 500 1 806,7  

Memoriál. MUDr. J. 
Latkaniča 

6 000 2 500 2 500 2 752,94  

Správa a prevádzka 
štadióna a SB 

4 000     

Údržba trávnatých 
plôch, hnojivá 

3 500     

Stravovacie služby 3 000     

Reklamné služby, 
propagácia 

2 500     

Oslavy 105. výročia 
futbalu 

1 500     

Masérske služby, 
regenerácia 

1 500     

Výdavky spolu 95 000 43 500 39 500 49 675,83  

      

Príjmy € Rozpočet  
Schválená výška 

dotácie MsZ 
  

Vlastné zdroje 1 500   2 478,00  

Požadovaná dotácia 
od mesta 

43 500  39 500 39 500,00  

Sponzorské 50 000   7 644,41  

Iné      

Príjmy spolu 95 000   49 622,41  

Bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2018  
č. 1/2018, podpísaná oboma zmluvnými stranami (za mesto 1.6.2018, za FK 5.6.2018). Podľa čl. I. bod 
1. poskytnutá finančná dotácia je vo výške 39 500 €; čl. II bod 2. Príjemca dotácie ju môže použiť 
v lehote od 1.1.2018 do konca príslušného rozpočtového roka. V zmysle VZN č. 9/2016 § 2 bod 9 
Poskytnutú dotáciu nie je možné použiť na: písm. d) refundáciu výdavkov vzniknutých pred podaním 
žiadosti. Žiadosť podaná 7.2.2018. Podľa čl. IV. bod 4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať 
do 30 dní od ukončenia projektu, ..., najneskôr však do 31.12.2018.; bod 5. Príjemca je povinný 
bezodkladne predložiť všetky doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie  najneskôr však do 
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31.12.2018. ; 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 25.12.2018. ... .; čl. IV. bod 3. Príjemca je povinný viesť 
poskytnuté finančné prostriedky na bankovom účte a viesť príslušné účtovníctvo v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  
 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie doručené na MsÚ dňa 27.12.2018, ev. č. 17998/2018; v termíne 
v zmysle zmluvy (čl. IV. bod 5. – najneskôr do 31.12.2018).  
Zúčtovanie a použitie poskytnutých finančných prostriedkov bolo preukázané na účel v zmysle Zmluvy 
č. 1/2018, príloha č.1. 
Poverený pracovník mestského úradu, pri preverovaní, či finančné prostriedky boli použité v súlade 
s predmetom zmluvy a obsahujú požadované doklady k zúčtovaniu, vyzval každého prijímateľa dotácie 
- v prípade potreby, na doplnenie ďalších dokladov, potrebných k bližšiemu preukázaniu skutočností 
pri zúčtovaní použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Prijímateľ dotácie ich v stanovenom 
termíne predložil.  
Kontrolou bolo zistené: Zmluva č. 1/2018 – vykonanie základnej finančnej kontroly nie je preukázané, 
čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p., ustanovenie § 7. 
Vykonanie administratívne finančnej kontroly (ďalej AFK) pri poskytnutí dotácie – vypracovaná Správa 
o výsledku AFK poskytnutie verejných financií formou dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Zmluvy  
č. 1/2018 s konštatovaním, že neboli zistené žiadne nedostatky; Správa je podpísaná zodpovedným 
zamestnancom, Správa nie je podpísaná štatutárnym orgánom alebo vedúcim zamestnancom určeným 
štatutárnym orgánom, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
v zn.n.p., ustanovenie § 8, pritom Správa bola doručená povinnej osobe, t.j. prijímateľovi dotácie. 
Vykonanie AFK pri zúčtovaní dotácie - vypracovaná Správa o výsledku AFK použitie verejných financií 
formou dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Zmluvy č. 1/2018 s konštatovaním, že neboli zistené žiadne 
nedostatky; Správa je podpísaná zodpovedným zamestnancom, Správa nie je podpísaná štatutárnym 
orgánom alebo vedúcim zamestnancom určeným štatutárnym orgánom, čo nie je v súlade so zákonom 
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p., ustanovenie § 8. Na základe uvedených zistení 
povinná osoba – Mesto Krompachy - nepostupovala v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v zn.n.p., ustanovenie § 7 a § 8. 

Obdobne boli kontrolovaní ďalší 12 prijímatelia dotácie.  

 
ZHRNUTIE 
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 žiadostiach bola dodržaná lehota na ich podanie v zmysle platného VZN. 
- V žiadostiach o dotáciu je uvedená oblasť, do ktorej dotácia smeruje. 
- Úpravy rozpočtu, čo sa a v akej výške bude hradiť zo schválenej a poskytnutej dotácie niektorý 

žiadateľ predložil, vo väčšine nepredložili. 
- Zo strany jedného prijímateľa dotácie Klub mažoretiek ASK – Združenie priateľov 

mažoretkového športu, občianske združenie, nie je dodržaná lehota podania zúčtovania 
poskytnutej dotácie, čo nie je v súlade s príslušnou Zmluvou čl. IV. bod 5. 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie „Klubu“ doručené na MsÚ dňa 14.1.2019, ev. č. 438/2019; 
po termíne, čo nie je v súlade so Zmluvou č.11/2018 čl. IV. bod 5 – najneskôr do 31.12.2018. 
Sl. Lenka Š. Dis.art predložila na mestský úrad Čestné prehlásenie z 12.2.2019 – došlá pečiatka 
na MsÚ 19.3.2019, ev. č. 1050/2019, v ktorom prehlasuje, že „Dňa 31.12.2018 som odniesla 
zúčtovanie dotácie 2018 na mestský úrad. Z dôvodu, že bolo pre verejnosť zatvorené som 
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zúčtovanie včas nepodala“. V zmysle VZN č. 9/2016 § 8 bod 3. Prijímateľ dotácie je povinný 
vrátiť dotáciu bezodkladne: písm. e) ak nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne. 

- Prípady, nie sú zo strany prijímateľa preukázané záverečné správy o realizácii projektu - zmluva 
čl. IV. bod 6; Na tlačive „Zúčtovanie dotácie ...“ je len stručná informácia o realizácii 
podujatia/akcie. 

- Prípady, nie je zo strany prijímateľa dotácie preukázanie spôsobu prezentácie mesta na 
projekte/akcii, čo nie je v súlade s príslušnou zmluvou čl. IV. bod 2. 

- 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 ods. 3). Žiadosti so stanoviskami 
jednotlivých komisií predkladá MsÚ na rokovanie mestského zastupiteľstva (§ 5 ods. 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 ods. 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. 

- Nesúlad medzi dátumom v zmluve a podmienkou podľa VZN, týkajúcich sa refundácie 
výdavkov, dbať na súlad zmluva - VZN (v zmluve: možno použiť od 1.1., podľa VZN: dotáciu nie 
je možné použiť na refundáciu výdavkov vzniknutých pred podaním žiadosti). 

- Pri zmluvách vykonanie základnej finančnej kontroly nie je preukázané, čo nie je v súlade so 
zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p., ustanovenie § 7. 

- Vykonanie AFK pri poskytnutí dotácie – vypracovaná Správa o výsledku AFK poskytnutie 
verejných financií formou dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Zmluvy č. ... s konštatovaním, že 
neboli zistené žiadne nedostatky; Správa je podpísaná zodpovedným zamestnancom, Správa 
nie je podpísaná štatutárnym orgánom alebo vedúcim zamestnancom určeným štatutárnym 
orgánom, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p., 
ustanovenie § 8. 

- Vykonanie AFK pri zúčtovaní dotácie - vypracovaná Správa o výsledku AFK použitie verejných 
financií formou dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Zmluvy č. ....... s konštatovaním, či boli alebo 
neboli zistené nedostatky; Správa je podpísaná zodpovedným zamestnancom, Správa nie je 
podpísaná štatutárnym orgánom alebo vedúcim zamestnancom určeným štatutárnym 
orgánom, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p., 
ustanovenie § 8. 

Povinná osoba prijala 6  opatrení na nápravu zistených nedostatkov. 
 

 

V Krompachoch 04.04.2019 

                  
              Ing. Mária Tomašová 

                        hlavná kontrolórka  


