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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - JAROVCE 
Miestna kontrolórka 

Palmová 1, 851 10 Bratislava 
 

          Počet výtlačkov: 2 
          Počet listov: 1 
          Prílohy: 0 
 

Správa o výsledku kontroly do MIZ 

(V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení) 

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného v miestom zastupiteľstve uznesením  č. 364/2018 

zo dňa 27.6.2018 miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková vykonala kontrolu nakladania 

s finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu obce ako účelové dotácie alebo 

návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 

v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Dotácia pre TJ Jarovce I. Polrok 2018. 

V: Miestny úrad mestskej časti Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie prvého 
polroka 2018 
Kontrola bola vykonaná v čase od 11.7.2018 do 24.7.2018 

V zmysle §18d, ods. 2, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, v súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Jarovce, vykonala miestna kontrolórka následnú finančnú kontrolu poskytovania dotácií z rozpočtu 

MČ.  

Kontrolou dodržania §7, ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., podľa ktorého obec môže poskytnúť dotácie 

právnickej osobe, ktorá poskytuje služby obyvateľom obce za podmienok ustanovených VZN len na 

podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 

a zamestnanosti v nadväznosti na VZN 1/2009 a zmluvy o poskytnutí dotácií bolo zistené, že v prvom 

polroku 2017 bola TJ Jarovce poskytnutá dotácia v sume 9 000.- Eur. 

 

1. Žiadosťou zo dňa 30.10.2017 požiadal subjekt TJ Jarovce BRATISLAVA, Ovocná 17, Bratislava 

o poskytnutie dotácie v sume  12 000,- Eur na športovú činnosť, údržbu budov a areálu TJ. 

Dotácia bola schválená MiZ dňa 20.3.2018 uznesením č. 341/2018 s nasledovným znením: 

“Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce po prerokovaní schvaľuje uvoľnenie dotácie z 

rozpočtu mestskej časti Bratislava Jarovce, pre I. polrok 2018, v celkovej výške 9 000.- Eur pre 

žiadateľa TJ Jarovce na úhradu výdavkov spojených s údržbou zelene (výruby, náhrdná výsadba 

a orezy zelene v areáli) vo výške 3 000 Eur a s viazaním 6 000 Eur na výdavky spojené 

prevádzkovými nákladmi a činnosťou TJ Jarovce, z podprogramu 9.2. Športová činnosť na území 

MČ. K dotácii bola uzatvorená zmluva dňa 28.3.2018, zverejnená pod č. 24/2018 dňa 28.3.2018.  
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Vyúčtovanie bolo odovzdané dňa 27.6.2018. V rámci vyúčtovania bolo preukázané použitie 

prostriedkov nasledovne: 

Dotácia z rozpočtu MČ 9 000,00 

Športová činnosť, výstroj, pomôcky Poplatky ObFZ, SFZ 1 360,68 

Zdravotná služba 562,00 

Údržba budov a areálu 4 077,32 

spolu výdaje 6 000,00 

zostatok 3 000,00 
 
(tabuľka č. 1)  

 

Ku všetkým položkám boli doložené kópie pokladničných dokladov alebo faktúr a takisto 

fotodokumentácia k oprave strechy objektu v areáli. 

Podľa ustanovenia §7 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. sa uvádza, že: “V rozpočte obce na príslušný 

rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo 

účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím 

nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú 

ustanovenia osobitného predpisu.“ S prihliadnutím k vyššie spomínaným ustanoveniam zákona 

a k skutočnosti, že MiZ presne určilo účel poskytnutia dotácie konštatujem nasledovné: 

TJ Jarovce použilo finančné prostriedky z dotácie na výdavky spojené prevádzkovými nákladmi a 

činnosťou TJ Jarovce v sume 6 000 Eur. Nevyčerpala pridelené prostriedky na výruby, náhradnú 

výsadbu a orezy zelene v areáli v sume 3 000 Eur, ktoré vrátila na účet MČ dňa 28.6.2018 

v súlade s ustanoveniami zmluvy a príslušného VZN.  

Podľa vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí dotácie čl. III, bod 3.3. V prípade, že finančné 

náklady vynaložené v I. polroku 2018 na účel uvedený v čl. II tejto zmluvy, budú nižšie ako výška 

poskytnutej dotácie uvedenej v bode 3.1. tohto článku, príjemca dotácie má nárok na dotáciu 

len do výšky skutočne vynaložených nákladov v I. polroku 2018 a je povinný zvyšnú časť dotácie 

do 30.6.2018 vrátiť poskytovateľovi. Toto bolo vrátením čiastky 3000 Eur na účet MČ dňa 

28.6.2018 splnené.  

 

Záverom konštatujem, že MČ a takisto aj prijímateľ dotácie postupovali pri udeľovaní a čerpaní 

dotácie z rozpočtu MČ v súlade so zákonom a príslušným VZN.  

 

Správa bola vyhotovená dňa 24.7.2018 

Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 31.7.2018 

 

Za kontrolný orgán:  

 
Viera Kaštílová Tonková 
.....................................................  ...................................  .................................. 
(Meno a priezvisko)                        (dátum)    (podpis) 


