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Miestny ‰rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
‰tvar miestneho kontrol‡ra
Sprƒva
z kontroly dotƒci„ nad 33.000 € za rok 2009
V s‰lade s ustanoven†m Š 18d, ods. 2, p†smeno a), z€kona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriaden† v znen† neskorš†ch zmien a doplnkov, uznesen†m Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č†slo 489 schv€lenŒm dňa 15. decembra
2009 a na z€klade pr†kazu miestneho kontrol‡ra č†slo 1/2010 zo dňa 7. janu€ra 2010 vykonal
‰tvar miestneho kontrol‡ra kontrolu dot€ci† nad 33.000 € za rok 2009. Kontrola bola
vykonan€ v čase od 11. janu€ra 2010 do 10. febru€ra 2010.
Cieľom kontroly bolo zistiť, ktorŒm subjektom boli v roku 2009 z rozpočtu Mestskej časti
Bratislava-Petržalka poskytnut„ ‰čelov„ dot€cie nad 33.000,- € a či finančn„ dot€cie boli
z‰čtovan„ v s‰lade s platnŒm VZN č. 2/2005 zo dňa 4. okt‡bra 2005 o poskytovan† ‰čelovŒch
finančnŒch dot€ci† z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znen† VZN č. 2/2006 zo
dňa 28. febru€ra 2006.
Kontrolou bolo zisten„:
Uznesen†m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 306 bol dňa
3. febru€ra 2009 schv€lenŒ rozpočet mestskej časti na rok 2009. V r€mci schv€len„ho
rozpočtu boli vyčlenen„ finančn„ prostriedky i na poskytnutie ‰čelovŒch finančnŒch dot€ci†.
Tieto dot€cie s‰ poskytovan„ pr€vnickŒm i fyzickŒm osob€m v zmysle platn„ho Všeobecne
z€vŽzn„ho nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej VZN) č. 2/2005 zo dňa 4.
okt‡bra 2005 o poskytovan† ‰čelovŒch finančnŒch dot€ci† z rozpočtu mestskej časti v znen†
VZN č. 2 z 28. febru€ra 2006, ktorŒm sa men† a dopĺňa VZN č. 2/2005.
Podrobnou kontrolou konta ‰čtu 372 – Transfery a ostatn„ z‰čtovania so subjektami
mimo verejnej spr€vy k 31. decembru 2009 bolo zisten„, že v roku 2009 boli poskytnut„
‰čelov„ finančn„ dot€cie nad 33.000 € trom nasledovnŒm subjektom :
Miestny športov• klub Iskra Petržalka, ƒdern„cka 20, Bratislava
Žiadosť Miestneho športov„ho klubu Iskra Petržalka (ďalej MŠKI) o poskytnutie
finančnej dot€cie z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 bola doručen€ Mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 1. decembra 2008.
Občianske združenie MŠKI Petržalka požiadalo o finančn‰ ‰čelov‰ dot€ciu na činnosť
futbalov„ho, basketbalov„ho a tenisov„ho oddielu vo vŒške 2.700 000,- Sk.
Po ‰prave rozpočtu, schv€lenej uznesen†m č. 414/2009 zo dňa 1. j‰la 2009 bola
poskytnut€ Miestnemu športov„mu klubu Iskra Petržalka ‰čelov€ finančn€ dot€cia v celkovej
vŒške 49.122,02 €.
Poskytnutie finančnej dot€cie bolo predmetom „Zmluvy o poskytnut€ dot•cie“
(133/2009) podp†sanej dňa 24. m€ja 2009 zmluvnŒmi stranami Mestsk€ časť BratislavaPetržalka (prispievateľ) a Miestny športovŒ klub Iskra Petržalka (žiadateľ).
V čl€nku III, sa prispievateľ zavŽzuje poskytn‰ť finančn‰ dot€ciu bezhotovostnŒm
prevodom postupne, v dvoch spl€tkach na ‰čet pr†jemcu v Ľudovej banke Slovensko, a.s.
nasledovne:
 prv‰ polovicu sumy do 30 dn† po uzatvoren† zmluvy (od podpisu oboma zmluvnŒmi
stranami)
 druh‰ polovicu sumy do 30. okt‡bra 2009 vždy až po riadnom vy‰čtovan†
predch€dzaj‰cej čiastky.
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Vy‰čtovanie tŒchto platieb mus† obsahovať fotok‡pie ‰čtovnŒch dokladov o použit†
poskytnutŒch finančnŒch prostriedkov a pri vy‰čtovan† poslednej platby je žiadateľ povinnŒ
priložiť spr€vu, resp. vyhodnotenie cel„ho projektu. Žiadateľ svoj†m podpisom na zmluve
potvrdzuje, že poskytnut„ finančn„ prostriedky použije len na ‰čel, na ktorŒ boli poskytnut„.
PlatobnŒm poukazom č. 867 vyhotovenŒm dňa 1. j‰na 2009 oddelen†m školstva,
kult‰ry a športu miestneho ‰radu, bola poskytnut€ časť dot€cie vo vŒške 24.896,60 €.
Doklady prvej časti vy‰čtovania predložil Miestny športovŒ klub Iskra Petržalka dňa 20.
okt‡bra 2009. Finančn„mu oddelenie miestneho ‰radu však boli predložen„ zodpovednŒm
zamestnancom oddelenia školstva, kult‰ry a športu na z‰čtovanie až dňa 15. janu€ra 2010.
Kontrolou dokladov predložen„ho vy‰čtovania boli zisten„ form€lne nedostatky. Nie
všetky vŒdavkov„ pokladničn„ doklady vyhotoven„ MŠKI boli označen„ pečiatkou
organiz€cie (napr†klad VPD č. 168 v čiastke 64,80 € a č. 169 v čiastke 80,66 € zo dňa 29.
apr†la 2009) a nie všetky boli oč†slovan„ poradovŒm č†slom dokladu (napr. VPD zo dňa 6.
marca 2009 v čiastke 1.590,80 €).
PlatobnŒm poukazom č. 1693 vyhotovenŒm dňa 23. okt‡bra 2009 oddelen†m školstva,
kult‰ry a športu miestneho ‰radu, bola žiadateľovi poskytnut€ druh€ spl€tka dot€cie vo vŒške
24.225,42 €.
Kontrolou bolo zisten„, že vy‰čtovanie druhej časti poskytnutej dot€cie žiadateľ
predložil listom zo dňa 18. janu€ra 2010 v celkovej sume 32.936,00- €. Doklady vy‰čtovania
boli predložen„ finančnej učt€rni na z‰čtovanie dňa 25. janu€ra 2010.
Podrobnou kontrolou n€hodne vybranŒch dokladov boli zisten„ form€lne nedostatky. Nie
všetky vŒdavkov„ pokladničn„ doklady vyhotoven„ MŠKI boli označen„ pečiatkou
organiz€cie a taktiež neboli označen„ poradovŒm č†slom dokladu. (napr†klad VPD z 18.
augusta 2009 v čiastke 168,05 €, VPD z 29. augusta 2009 v čiastke 168,05 €, VPD z 30.
septembra 2009 v čiastke 544,40 €).
V zmysle čl€nku I, ods. 2, „Zmluvy o poskytnut€ dot•cie č. 133/2009“ zo dňa 24. m€ja
2009 mal žiadateľ predložiť vy‰čtovanie poskytnutej finančnej dot€cie do 31. decembra
pr†slušn„ho roka.
Nepredložen†m vy‰čtovania v určenom term†ne nedodržal žiadateľ ustanovenie Š 5,
ods. 1, VZN č. 2/2005 o poskytovan† ‰čelovŒch finančnŒch dot€ci† z rozpočtu mestskej časti
a čl€nku I, ods. 2, „Zmluvy o poskytnut€ dot•cie č. 133/2009“. —čelov‰ finančn‰ dot€ciu
vyčerpal žiadateľ na 100 %.
Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o., Rovniankova 4, Bratislava
Dot€cia bola poskytnut€ v zmysle Zmluvy uzatvorenej dňa 18. decembra 2003 a jej
Dodatku č. 7 zo dňa 16. j‰na 2009, ktorŒm sa Mestsk€ časť Bratislava-Petržalka
a vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. dohodli „na doplnen† uvedenej zmluvy“ poskytnut†m
dot€cie na rok 2009 vo vŒške 104.394,00 €, a to v piatich spl€tkach.
Žiadosť o poskytnutie dot€cie bola doručen€ na miestny ‰rad dňa 26. septembra 2008.
Kontrolou predloženej spisovej dokument€cie bolo zisten„, že finančn„ prostriedky pouk€zala
mestsk€ časť Vydavateľstvu M.R.K. agency, s.r.o. v nasledovnŒch spl€tkach:
- prv€ spl€tka vo vŒške 20.500,00 € pouk€zan€ platobnŒm poukazom č. 169 vyhotovenŒm
kancel€riou starostu dňa 9. febru€ra 2009
- druh€ spl€tka vo vŒške 8.300,00 € pouk€zan€ platobnŒm poukazom č. 465 vyhotovenŒm
kancel€riou starostu dňa 26. marca 2009
- tretia spl€tka vo vŒške 16.597,00 € pouk€zan€ platobnŒm poukazom č. 569 vyhotovenŒm
kancel€riou starostu dňa 21. apr†la 2009
- štvrt€ spl€tka vo vŒške 30.000,00 € pouk€zan€ platobnŒm poukazom č. 992 vyhotovenŒm
kancel€riou starostu dňa 24. j‰na 2009
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piata spl€tka (v Dodatku zmluvy je však nespr•vne označen• druh†kr•t ako tretia spl•tka)
vo vŒške 28.997,00 € pouk€zan€ platobnŒm poukazom č. 1459 vyhotovenŒm kancel€riou
starostu dňa 16. septembra 2009.
Dňa 20. janu€ra 2010 doručilo Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o., Mestskej časti
Bratislava-Petržalka vy‰čtovanie dot€cie poskytnutej z rozpočtu mestskej časti v roku 2009.
Pr†lohu listu tvoria fotok‡pie 17 fakt‰r – daňovŒch dokladov vystavenŒch Agent‰rou MRK,
s.r.o., Hol†čska č. 6, Bratislava, za tlač a distrib‰ciu PetržalskŒch nov†n, v celkovej čiastke
129.349,03 € a 7 vŒdavkovŒch pokladničnŒch dokladov preukazuj‰cich uhradenie uvedenŒch
dod€vateľskŒch fakt‰r.
Na z€klade skontrolovanŒch dokladov vy‰čtovania ‰čelovej finančnej dot€cie
poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2009 Vydavateľstvu
M.R.K. agency, s.r.o., možno konštatovať, že žiadateľ vyčerpal poskytnutŒ dot€ciu na 100 %.
Kontrolou bol ďalej zistenŒ, nes‰lad zmluvy uzatvorenej s Vydavateľstvom M.R.K.
agency, s.r.o., a jej dodatkov s ustanoven†m Š 5, ods. 1, Všeobecne z€vŽzn„ho nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2005 o poskytovan† ‰čelovŒch finančnŒch dot€ci†
z rozpočtu mestskej časti vydan„ho na vykonanie ustanoven† z€kona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtovŒch pravidl€ch ‰zemnej samospr€vy, „žiadateľ vykon• vy‰čtovanie do 30 dn€ odo
dňa použitia dot•cie, najneskoršie však do 31. decembra pr€slušn‹ho roka t†m spŒsobom, že
predlož€ fotok•pie dokladov o použit€ poskytnut†ch finančn†ch prostriedkov a spr•vu
o realiz•cii schv•len‹ho projektu.“, pričom zmluva vo svojom čl€nku VI, bod 3, ustanovuje:
„dod•vateľ použitie pr€spevku preuk•že vydavateľovi tak, že mu najneskŒr do 31. janu•ra
nasleduj‰ceho roka predlož€ doklady o použit€ finančn†ch prostriedkov“.
-

R„mskokatol„cka Cirkev, farnosť Sv. Rodiny, Romanova 35, Bratislava
Žiadosť o poskytnutie ‰čelovej finančnej dot€cie bola doručen€ Mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 6. novembra 2008. Finančn„ prostriedky vo vŒške 3 000 000,- Sk sa
žiadateľ zaviazal použiť na financovanie realiz€cie z€kladov a hrubej stavby pastoračn„ho
centra.
Listom zo dňa 19. novembra 2008 potvrdil prednosta prijatie žiadosti a s‰časne
informoval žiadateľa, že touto požiadavkou sa bude mestsk€ časť zaoberať pri pr†prave
rozpočtu na rok 2009.
—čelov€ finančn€ dot€cia z rozpočtu mestskej časti bola uznesen†m Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 306 dňa 3. febru€ra 2009 schv€len€
v celkovej čiastke 66.388,00 €.
Poskytnutie ‰čelovej dot€cie bolo predmetom „Zmluvy o poskytnut€ dot•cie“ (CR
712/2009), podp†sanej dňa 10. novembra 2009 zmluvnŒmi stranami Mestsk€ časť BratislavaPetržalka (prispievateľ) a R†mskokatol†cka cirkev Farnosť SvŽtej Rodiny (žiadateľ).
V čl€nku III, predmetnej zmluvy sa prispievateľ zaviazal poskytn‰ť sumu dot€cie do
14 dn† po uzatvoren† zmluvy. Žiadateľ svojim odpisom na zmluve potvrdil, že poskytnut„
finančn„ prostriedky použije len na ‰čel, na ktorŒ boli poskytnut„. Žiadateľ vykon€
vy‰čtovanie do 30 dn† odo dňa použitia dot€cie, najnesk˜r do 31. decembra 2009, v s‰lade
s ustanoven†m Š 5 platn„ho VZN o poskytovan† ‰čelovŒch finančnŒch dot€ci† z rozpočtu
mestskej časti.
Na z€klade hore uvedenŒch skutočnost† zamestnankyňa oddelenia soci€lnych vec†
vyhotovila dňa 2. decembra 2009 PlatobnŒ poukaz č. 1959 na finančn‰ čiastku 66.388,00 €,
ktor‰ finančn€ učt€reň previedla na ‰čet R†mskokatol†ckej cirkvi v Ľudovej banke, a.s.
v Bratislave.
K vy‰čtovaniu dot€cie, v zmysle čl€nku III, ods. 4, „Zmluvy o poskytnut€ dot•cie zo
dňa 10. novembra 2009“ predložil žiadateľ:
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1.

fotok‡piu daňov„ho dokladu – zaplaten‰ z€lohov‰ fakt‰ru č. 200900388 zo dňa 18.
decembra 2009 v celkovej finančnej čiastke 47.481,00 € od obchodnej spoločnosti
Holcim Slovensko, a.s. vŒroba bet‡nu a kameniva,
2. fotok‡piu z€lohovej fakt‰ry č. 192/09/001 zo dňa 21. decembra 2009 v čiastke
22.134,30 € od dod€vateľa PRESPOR, spol. s r.o., Bratislava.
Celkov€ čiastka predloženŒch k‡pi† z€lohovŒch fakt‰r predstavuje 69.624,30 €, z čoho
vyplŒva že ‰čelov€ finančn€ dot€cia poskytnut€ v roku 2009 R†mskokatol†ckej Cirkvi,
farnosť Sv. Rodiny, bola vyčerpan€ na 100 %.
Záver:
Kontrolou predloženej spisovej dokument€cie vy‰čtovan† finančnŒch ‰čelovŒch
dot€ci† poskytnutŒch žiadateľom z rozpočtu mestskej časti v roku 2009, v čiastke nad 33.000
€ boli zisten„ :
 porušenia pr€vnych noriem
- pri dokladoch všetkŒch kontrolovanŒch vy‰čtovan† poskytnutŒch finančnŒch dot€ci† sa
nenach€dzaj‰ spr€vy o realiz€cii schv€lenŒch projektov, č†m žiadatelia nedodržali
ustanovenia Š 5, ods. 1, VZN Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2005,
- nepredloženie vy‰čtovania v určenom term†ne, a tŒm nedodržanie ustanovenie Š 5, ods. 1,
VZN č. 2/2005 o poskytovan† ‰čelovŒch finančnŒch dot€ci† z rozpočtu mestskej časti,
 form€lne nedostatky
- ne‰pln„ vŒdavkov„ pokladničn„ doklady, neoznačen„ poradovŒm č†slom a pečiatkou,
- chyby v p†san† Dodatku zmluvy č. 7, v čl. VI, dva kr€t uveden€ tretia spl€tka v r˜znej
nomin€lnej hodnote.
Na z€klade skutočnost† zistenŒch pri vykonanej kontrole odpor‰čame zos‰ladiť
ustanovenia zmluvy uzatvorenej s Vydavateľstvom M.R.K. agency, s.r.o., a jej dodatkov
s ustanoven†m Š 5, ods. 1, Všeobecne z€vŽzn„ho nariadenia mestskej časti BratislavaPetržalka č. 2/2005 o poskytovan† ‰čelovŒch finančnŒch dot€ci† z rozpočtu mestskej časti
vydan„ho na vykonanie ustanoven† z€kona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovŒch pravidl€ch
‰zemnej samospr€vy, podľa ktor„ho „žiadateľ vykon• vy‰čtovanie do 30 dn€ odo dňa použitia
dot•cie, najneskoršie však do 31. decembra pr€slušn‹ho roka t†m spŒsobom, že predlož€
fotok•pie dokladov o použit€ poskytnut†ch finančn†ch prostriedkov a spr•vu o realiz•cii
schv•len‹ho projektu.“, pričom zmluva vo svojom čl€nku VI, bod 3, ustanovuje: „dod•vateľ
použitie pr€spevku preuk•že vydavateľovi tak, že mu najneskŒr do 31. janu•ra nasleduj‰ceho
roka predlož€ doklady o použit€ finančn†ch prostriedkov.“
Spr€va z vykonanej kontroly bola dňa 10. febru€ra 2010 prerokovan€ s prednostom
miestneho ‰radu. V zmysle z€verov z prerokovania Spr€vy z vykonanej kontroly prijal
prednosta na odstr€nenie a n€pravu zistenŒch nedostatkov opatrenia, ktor„ p†somne predložil
miestnemu kontrol‡rovi dňa 12. febru€ra 2010. S‰časne vydal dňa 22. febru€ra 2010 intern‰
normu formou „Opatrenia prednostu č. 2/2010“ s cieľom zabezpečenia jednotn„ho kolobehu
dokumentov a stanovenia funkčnej zodpovednosti pri poskytovan† a vy‰čtovan† ‰čelovŒch
finančnŒch dot€cii z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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