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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Stupava za rok 2017 a 2018.

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu
o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava je správa
o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál
so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov,
obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva
na informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015,
ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava za rok 2017 a 2018
vyplýva hlavnému kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods.1 a zároveň ods. 2 písm. a) zákona
o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Stupava na II. polrok 2019, konkrétne s 5. bodom, v zmysle § 18d ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Stupava.

Správa z kontroly dodržiavania VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava za rok 2017 a 2018
Oprávnená osoba:

hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,

Povinná osoba:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 305081, DIČ:
2020643724, (ďalej len „ MsÚ Stupava “),

Predmet kontroly:

kontrola dodržiavania VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava za rok 2017 a 2018,

Cieľ kontroly:

overiť súlad poskytovania dotácií so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Kontrolované
obdobie:

roky 2017 a 2018,

Miesto a čas
vykonania kontroly:

MsÚ Stupava, od 10.02.2020 do 20.02.2020.,

Dátum zaslania
správy:

20.02.2020.

Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií),
4. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
5. VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava.
Výsledok kontroly:
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov má mesto Stupava vydané VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo
Mestské zastupiteľstvo v Stupave (ďalej len „MsZ“) dňa 26.11.2015 uznesením č. 133/2015.
O poskytnutie dotácie na rok 2017 požiadalo celkovo 24 subjektov, pričom jeden z nich nepredložil
doklady v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015, aj keď bola na to písomne vyzvaný. Nedostatky pri tomto
subjekte boli zistené administratívnou finančnou kontrolou, pričom neboli odstránené. Ďalším dvom
subjektom, ktoré požiadali o dotáciu, nebolo poskytnutie dotácie schválené. Dotácie boli schválené
na zasadnutí MsZ v Stupave konanom dňa 15.12.2016 uznesením č. 194/2016 pre 21 subjektov
v celkovej výške 21.000 € (viď tabuľka č. 1).
O poskytnutie dotácie na rok 2018 požiadalo celkovo 21 subjektov. Dotácie boli schválené na zasadnutí
MsZ v Stupave dňa 22.03.2018 uznesením č. 59/2018 pre 21 subjektov v celkovej výške 28.000 € (viď
tabuľka č. 1).
Podľa § 7 ods. 6 prvej vety zákona č. 583/2004 Z. z. platí, že cit.: „V rozpočte obce na príslušný
rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
použitia prostriedkov.“ V zmysle tohto ustanovenia sú dotácie podľa § 7 ods. 4 rozpočtované ako bežný
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výdavok na rozpočtovej položke EK 642001, FK 01.8.0 – transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi
úrovňami verejnej správy, v programe 13.3: Príspevky neštátnym subjektom, ktorého zámerom je
kvalitná sieť organizácií zameraných na pomoc občanov v meste Stupava. Dotácie poskytnuté podľa § 7
ods. 2 sú rozpočtované v súlade s funkčnou klasifikáciou, ktorá vyjadruje činnosť spoločenského života,
ktorá bude podporená dotačnými prostriedkami, do ktorého odvetia sú nasmerované dotácie; napr.
v roku 2018 bola poskytnutá dotácia právnickej osobe založenej mestom Stupava (Technické služby
Stupava s.r.o.) vo výške 35.000 € rozpočtovaná ako bežný výdavok EK 644001, FK 05.1.0 – oblasť
ochrany ŽP, konkrétne odpadové hospodárstvo.
Podľa § 7 ods. 6 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z. platí, že cit.: „Podliehajú ročnému zúčtovaniu
s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.“ V zmysle tohto ustanovenia
mesto stanovilo v § 9 VZN č. 3/2015 lehotu na vyčerpanie dotácií, a to „do 10.12. príslušného roka,
v ktorom sa dotácia poskytla“. Zároveň je stanovená lehota na predloženie vyúčtovania „dotácie
najneskôr do 15.12. príslušného roka, v ktorom sa dotácia poskytla“. Zúčtovanie je súčasťou
záverečného účtu mesta Stupava, pretože mesto je povinné finančne usporiadať svoje rozpočtové
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám a všetkým subjektom, ktorým poskytla prostriedky
zo svojho rozpočtu.
Tab. č. 1: príjemcovia dotácie v roku 2017 a 2018
por. č.

Príjemca dotácie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Asociácia klasických gitaristov
Dobrovoľný hasičský zbor
FKM Stupava
HC Tatran Stupava
Jednota dôchodcov Slovenska
Klub slovenských turistov TATRAN Stupava
Mástsky potravinový spolok o.z.
Nevädza
OZ pri MŠ Marcheggská
OZ pri ZUŠ v Stupave
Pohodka
Pour Art
Priatelia stolného tenisu PST
SČK skupina I.
SČK skupina II.
Slovenský zväz chovateľov
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Slovenský zväz včelárov
Slovenský zväz záhradkárov
STUPAVJAN
Tanečná skupina DEVIL´s
Lúčny koník
združenie rodičov MŠ Hviezdoslavova Hviezdička
arte.via
Slovenský rybársky zväz
TEKLA o.z.

23.
24.
25.
26.

SPOLU

Dotácia
v€
200
2.000
500
4.000
500
400
1.000
1.700
500
1.000
1.600
2.000
400
500
500
650
400
700
1.600
550
300
-

zmluva
č.
28/2017
31/2017
13/2017
12/2017
25/2017
30/2017
15/2017
26/2017
16/2017
18/2017
20/2017
29/2017
23/2017
27/2017
17/2017
24/2017
32/2017
22/2017
19/2017
21/2017
14/2017
-

zverejnená
v r. 2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
-

Dotácia
v€
400
2.500
2.500
6.000
600
500
1.500
2.500
-

-

-

-

21.000

1.800
1.950
500
300

zmluva
č.
70/2018
60/2018
81/2018
62/2018
56/2018
78/2018
66/2018
59/2018
71/2018
79/2018
67/2018
58/2018
57/2018
68/2018
73/2018
80/2018
65/2018

zverejnená
v r. 2018
24.04.2018
19.04.2018
30.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
30.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
24.04.2018
30.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
25.04.2018
30.04.2018
19.04.2018

-

1.000

69/2018

19.04.2018

-

300
500
500

64/2018
61/2018
63/2018

19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018

2.350
500
500
800
500
-

28.000
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Skontrolované boli vybrané spisy so žiadosťami o poskytnutie dotácií, ktoré sú uvedené nižšie podľa
poradového čísla z tabuľky č.1.

1. Asociácia klasických gitaristov
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 11.10.2016.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015 po vykonaní
administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
Žiadaná suma: 1.000 € na projekt: Hudba v synagóge II, ktorého zámerom je nadviazať na prvý úspešný
ročník festivalu, ktorý si našiel podporu u stupavských poslucháčov; vytvoriť protipól k ľudovej
tradičnej hudbe, dať priestor mladým kvalitným umelcom, obohatiť a zlepšiť kultúrny život
a povedomie občanov mesta.
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 16.01.2017, zverejnená dňa 24.01.2017 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
23.01.2017 v sume 200 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2017 v súlade s VZN, konkrétne:
 Na organizáciu koncertov klasickej hudby – Hudba v synagóge II. (stabilný festival klasickej
hudby),
 Na honoráre umelcov,
 Propagácia (pútače, plagáty a i.), fotograf,
 Na ubytovanie účinkujúcich,
 Iné výdaje súvisiace s činnosťou prijímateľa.
Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom zorganizoval v dňoch 7. – 9. septembra
2017 v Stupavskej synagóge 2. ročník festivalu klasickej hudby: Hudba v synagóge. Vyúčtovanie
dotácie bolo predložené mestu Stupava dňa 05.10.2017 a obsahovalo základné identifikačné údaje
príjemcu dotácie, rozpis výdavkov na projekt a bankový výpis preukazujúci vyplatenie honoráru pre
umelca 164 € a úhradu poplatku pre SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným
dielam) 36 €. Administratívna finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z..

2. Dobrovoľný hasičský zbor
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 09.09.2016.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015 po vykonaní
administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
Žiadaná suma: 5.000 € na projekt: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia DHZ, ktorého
zámerom je zabezpečenie potrebnej techniky, pomôcok a pod. na ochranu majetku a zdravia občanov
mesta Stupava a reprezentácia mesta na celoslovenských podujatiach.
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 16.01.2017, zverejnená dňa 24.01.2017 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
23.01.2017 v sume 2.000 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015
Z. z.
Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2017 v súlade s VZN, konkrétne:
 Nákup požiarnej techniky, pomôcok a pod.,
 Na reprezentáciu mesta v rôznych celoslovenských súťažiach,
 Iné výdaje súvisiace s činnosťou prijímateľa.
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Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom zakúpil prenosné plávajúce čerpadlo PH
- Mamut – 2400 (1 kus), guľový rozdeľovač B-CBC (1 kus) a hasičskú hadicu 20 m B-75 (2 kusy).
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené mestu Stupava dňa 07.12.2017 a obsahovalo základné
identifikačné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov na projekt, kúpnu zmluvu a bankový výpis
preukazujúci úhradu sumy 2.000 € uvedenej v kúpnej zmluve. Administratívna finančná kontrola bola
vykonaná podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.

3. Futbalový klub mládeže Stupava
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 31.10.2016.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015. Administratívna finančná
kontrola bola vykonaná v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
Žiadaná suma: 15.000 € na projekt: Materiálne a prevádzkové zabezpečenie klubu a cezhraničný
turnaj s českým partnerským mestom Kuřim, ktorého zámerom je systematický tréningový proces pre
deti a mládežníkov v meste Stupava, pričom FKM zastrešuje okrem futbalových prípraviek kategórie
U11, U10, U9 a mužstva U19 Starší dorast, aj ŠK Pajštunáčik s kategóriami U8, U7, U6, U5, ktorý sa
zameriava na všeobecnú pohybovú prípravu a základy futbalu pre deti vo veku 4 až 8 rokov a tvorí tak
futbalovú predprípravku.
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 16.01.2017, zverejnená dňa 24.01.2017 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
23.01.2017 v sume 500 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2017 v súlade s VZN, konkrétne:
 Športová činnosť v podobe účasti a organizovania pravidelných športových klubových akcií,
turnajov a zápasov,
 Materiálové, prevádzkové a technické zabezpečenie,
 Iné výdaje súvisiace s činnosťou prijímateľa.
Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom zakúpil tréningové pomôcky v celkovej
výške 826,69 € (326,69 € doplatené z vlastných príjmov príjemcu dotácie). Vyúčtovanie dotácie bolo
predložené mestu Stupava dňa 26.10.2017 a obsahovalo základné identifikačné údaje príjemcu dotácie,
rozpis výdavkov na projekt, faktúru na tréningové pomôcky a potvrdenie z banky o zrealizovaní
transakcie – platba predmetnej faktúry. Administratívna finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8
zákona č. 357/2015 Z. z.

4. HC Tatran Stupava
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 31.10.2016.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015. Administratívna finančná
kontrola bola vykonaná v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
Žiadaná suma: 42.264 € na projekty: playminihandball, Handball Academy, Golden Team, M.H.I.L. Mini handball Inter Liga, Minihadball Camp, Záhorácka školská liga, Zorno Cup, Ligové zápasy –
mládež. Detailné zámery a ciele projektov sú uvedené jednotlivo a založené v spise na MsÚ Stupava.
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 16.01.2017, zverejnená dňa 24.01.2017 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
23.01.2017 v sume 4.000 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015
Z. z.
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Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2017 v súlade s VZN, konkrétne:
 dopravné na súťaže a turnaje, na plaváreň,
 doplnkový program, športové pomôcky, tréningové oblečenie,
 ceny pre účastníkov turnajov,
 prenájom haly,
 propagácia,
 materiálové a technické zabezpečenie,
 zaplatenie rozhodcov,
 zdravotná služba,
 iné výdaje súvisiace s činnosťou prijímateľa.
Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom uhradil viacero výdavkov za dopravu
na turnaje a zápasy v celkovej výške 4.000 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené mestu Stupava dňa
14.12.2017 a obsahovalo základné identifikačné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov na projekt,
faktúry za dopravu a bankové výpisy preukazujúce úhradu faktúr. Administratívna finančná kontrola
bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.

5. Jednota dôchodcov Slovenska
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 21.10.2016.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015. Administratívna finančná
kontrola bola vykonaná v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
Žiadaná suma: 700 € na projekty: činnosť organizácie v kultúrnej, zdravotnej a sociálnej oblasti, ktorej
cieľovou skupinou sú seniori – občania Stupavy.
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 16.01.2017, zverejnená dňa 24.01.2017 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
18.01.2017 v sume 500 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2017 v súlade s VZN, konkrétne:
 kultúrna, zdravotná a sociálna oblasť - prednášky, rekondičné pobyty,
 návšteva divadiel, kúpalísk,
 na dopravu, na športové vyžitie (športové hry),
 na spoluprácu s mestom a jeho organizáciami pri spoločných podujatiach,
 propagácia,
 iné výdaje súvisiace s činnosťou prijímateľa
Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom uhradil výdavky na rôzne akcie v celkovej
výške: 500 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené mestu Stupava dňa 24.11.2017 a obsahovalo
základné identifikačné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov na projekt a výdavkové pokladničné
doklady s priloženými kópiami bločkov preukazujúce výdavky na vence (I. sv. vojna, SNP), poplatok
za guláš, návštevy kúpaliska v Dunajskej Strede a štartovné KŠH. Administratívna finančná kontrola
bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.

6. Klub slovenských turistov TATRAN Stupava
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 28.09.2016.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015 po vykonaní
administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
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Žiadaná suma: 2.000 € na projekt: Zveľaďovanie klubovne a podpora turistických aktivít, ktorého
zámerom je dozariaďovanie a údržba klubovne, organizovanie a podpora turistických akcií (doprava,
ubytovanie).
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 16.01.2017, zverejnená dňa 24.01.2017 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
23.01.2017 v sume 400 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2017 v súlade s VZN, konkrétne:
 dozariaďovanie a údržba klubovne,
 organizovanie a podpora turistických akcií ( doprava, ubytovanie),
 nákup materiálového vybavenia,
 zabezpečenie regionálnych akcií,
 nákup máp,
 nákup materiálu na značenie turistických chodníkov,
 iné výdaje súvisiace s činnosťou prijímateľa.
Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom dotáciu použil na nákup kosačky a 12ks
rukavíc používaných pri brigádach členov klubu spojených s čistením okolia klubovne v celkovej výške:
415,10 € (15,10 € doplatené z vlastných príjmov príjemcu dotácie). Vyúčtovanie dotácie bolo
predložené mestu Stupava dňa 13.12.2017 a obsahovalo základné identifikačné údaje príjemcu dotácie,
rozpis výdavkov na projekt a výdavkové pokladničné doklady s priloženými kópiami bločkov
preukazujúcimi kúpu kosačky za 369,50 € a pracovné rukavice za 45,60 €. Administratívna finančná
kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.

22. Lúčny koník
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 09.10.2017.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015. Administratívna finančná
kontrola bola vykonaná v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
Žiadaná suma: 2.500 € na projekt: Vozenie detí na poníkoch, ktorého zámerom je budovanie sociálneho
cítenia a dosiahnutie dobrých vzťahov ku zvieratám, ľuďom a prírode.
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 29.03.2018, zverejnená dňa 19.04.2018 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
13.04.2018 v sume 300 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2018 v súlade s VZN, konkrétne:
 nákup ochranných pomôcok,
 vybudovanie ohrád, prístreškov,
 príspevok na stravu.
Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom zakúpil ochranné pomôcky a stravu pre
kone a vybudoval ohradu, a to v celkovej výške 855,13 € (555,13 € doplatené z vlastných príjmov
príjemcu dotácie). Vyúčtovanie dotácie bolo predložené mestu Stupava dňa 25.10.2018 a obsahovalo
základné identifikačné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov na projekt a výdavkové pokladničné
doklady s priloženými kópiami bločkov preukazujúcimi kúpu sena, kŕmneho ovsu a soľ pre kone, detskú
jazdeckú prilbu, ohradu a prístrešok. Administratívna finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona
č. 357/2015 Z. z.
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23. Združenie rodičov MŠ Hviezdoslavova – Hviezdička
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 25.10.2017.
Obsahovala všetky predpísané náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 3/2015. Administratívna finančná
kontrola bola vykonaná v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
Žiadaná suma: 1.000 € na projekt: Vybavenie školského dvora hernými prvkami, ktorého zámerom je
skvalitniť prostredie pre hry a edukačné aktivity na školskom dvore.
Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola
podpísaná dňa 29.03.2018, zverejnená dňa 19.04.2018 a poukázaná na účet príjemcu dotácie dňa
13.04.2018 v sume 1.000 €. Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015
Z. z.
Účelom použitia dotácie je v zmysle zmluvy príspevok na náklady spojené s činnosťou príjemcu na rok
2018 v súlade s VZN, konkrétne:
 nákup latkového mostíka,
 nákup hojdačiek,
 doprava a honorár,
 iné výdaje súvisiace s činnosťou prijímateľa.
Príjemca dotácie vyčerpal dotáciu na poskytnutý účel, pričom zakúpil pre deti MŠ vonkajší herný prvok
– chodník odvahy v celkovej výške 2.250 € (1.250 € doplatené z vlastných príjmov príjemcu dotácie).
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené mestu Stupava dňa 28.11.2018 a obsahovalo základné
identifikačné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov na projekt, faktúru na chodník odvahy a bankový
výpis preukazujúci úhradu faktúry. Administratívna finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona
č. 357/2015 Z. z.
Záver:
Základná finančná kontrola bola vykonaná na všetkých zmluvách o poskytnutí dotácie na rok 2017
a 2018 v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Administratívna finančná kontrola bola vykonaná pred poskytnutím dotácie, ako aj pri vyúčtovaní
poskytnutých dotácií v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, nakoľko mesto je povinné vykonávať admin. fin. kontrolu súladu
každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4, ak poskytne alebo
poskytla zo svojho rozpočtu verejné financie inej osobe.
Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta boli zverejnené v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).
Dotácie boli poskytované v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä s ustanoveniami § 7 ods. 4 a 6.
Povinná osoba postupovala v oblasti poskytovania a vyúčtovania dotácií v zmysle VZN č. 3/2015.
Kontrolou neboli zistené nedostatky pri dodržiavaní VZN č. 3/2015. Odporúčam však aktualizovať
predmetné VZN, nakoľko obsahuje odkazy na tohto času už zrušené zákony (v § 1 - zákon č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prílohe č. 1
k VZN – zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a vypustiť z neho ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) a b), podľa ktorého cit.: „Dotáciu možno poskytnúť:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta Stupava

7/8

b) obciam alebo mestám, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie
alebo inej podobnej udalosti na ich území,
c) iným právnickým osobám ako uvedeným v písm. a) a b) tohto ustanovenia a ktorých zakladateľom
nie je mesto Stupava, a ktoré majú sídlo na území mesta Stupava (napr. občianskemu združeniu,
nadácii, neziskovej organizácii, registrovanej cirkvi, obchodnej spoločnosti) alebo ktoré pôsobia
a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, a fyzickým osobám
– podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt alebo podnikajú na území mesta Stupava,“
nakoľko subjektom uvedeným v písm. a) a b) sa poskytujú dotácie na základe zákona (§ 7 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) a nie na základe VZN.

V Stupave, dňa 05.03.2020
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