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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - JAROVCE 

Miestna kontrolórka 

Palmová 1, 851 10 Bratislava 

 

          Počet výtlačkov: 2 
          Počet listov: 3 
          Prílohy: 1 
 

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) 

 

miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková 
.................................................................................................................................................... 

(mená, priezviská a funkcie členov kontrolnej skupiny) 

 

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 za rok 2017. Dotácia pre TJ Jarovce I. Polrok 2017.  

V: Miestny úrad mestskej časti Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 
2017 
 

Podľa uznesenia č. 275/2017 zo dňa 28.6.2017 miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková 

vykonala kontrolu vyúčtovania dotácie pre TJ Jarovce za I. polrok 2017. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 6.11.2016 do 13.11.2017 

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 



2 
 

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

polroku 2017 bola v TJ Jarovce poskytnutá dotácia v sume 6 000.- Eur. 

 

1. Žiadosťou zo dňa 26.10.2016 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 22.3.2017 uznesením č. 234/2017 s nasledovným znením: 

“Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 1. schvaľuje poskytnutie finančnej 

dotácie vo výške 6000.- Eur pre I. polrok 2017 pre žiadateľa TJ Jarovce z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Jarovce na rok 2017 s platbou do 31.3.2017, účelovo viazanej na nasledovné 

activity:  

1.1.  Prevádzkové výdaje spojené s údržobu budov a areálu TJ vo výške 3 500,- Eur 

1.2.  Výdaje na činnosť spojené s platbami poplatkov, športovej výstroje, režijný materiál, 

prenájmy vo výške 1 900,- Eur 

1.3.  Výdaje spojené so službami vo výške 600,- Eur.  

K dotácii bola uzatvorená zmluva č. 1/2017 dňa 27.3.2017, zverejnená pod č. 30/2017 dňa 

29.3.2017.  

Vyúčtovanie bolo odovzdané dňa 30.6.2017. V rámci vyúčtovania bolo preukázané použitie 

prostriedkov nasledovne: 

Dotácia z rozpočtu MČ 6 000,00 

Športová činnosť, výstroj, pomôcky Poplatky ObFZ, SFZ 1 898,46 

Zdravotná služba 481,50 

Údržba budov a areálu 1 922,26 

spolu výdaje 4 302,22 

zostatok 1 697,78 
 
(tabuľka č. 1)  

 

Ku všetkým položkám boli doložené kópie pokladničných dokladov alebo faktúr. 

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 je nutné konštatovať nasledovné: 

TJ Jarovce použilo finančné prostriedky z dotácie na presne určený účel a v súlade s uznesením 

MiZ. Týmto splnilo účel použitia dotácie v I. polroku 2017.  

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

náklady vynaložené v I. polroku 2017 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 2017 a je povinný zvyšnú časť dotácie 

do 30.6.2017 vrátiť poskytovateľovi. Zostatok nepoužitej dotácie v sume 1 697,78 Eur nebol do 

určeného dátumu vrátený. Porušením ustanovenia zmluvy subjekt TJ Jarovce Bratislava porušil  

finančnú disciplínu za čo mu hrozí pokuta v súlade so zákonom o finančnej kontrole. 
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Odporúčam MÚ MČ Bratislava Jarovce, aby písomne požiadal TJ Jarovce Bratislava o vrátenie 

zostatku nevyčerpanej dotácie a neodporúčam v ďalšom roku prideliť TJ Jarovce Bratislava 

poskytnutie dotácie z dôvodu porušenia zmluvy a tým finančnej disciplíny.  

 

 

Záverom konštatujem, že MČ postupovala pri udeľovaní dotácií z rozpočtu v súlade so zákonom 

a príslušným VZN.  

Odporúčila som, aby MČ žiadala o vrátenie nevyčerpanej sumy dotácie na I polrok 2017 od TJ 

Jarovce.  

Požiadala som, aby ma zodpovedný zástupca MČ, informoval ohľadom rozhodnutia o prípadných 

sankciách pre TJ Jarovce, resp. ohľadom ďalšieho postupu.  

 

Správa bola vyhotovená dňa 13.11.2017 

 

Za kontrolný orgán:  

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

 

 

 

Prílohy:  Príloha č. 1 – tabuľka č. 2 Čerpanie dotácie po položkách 


