
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
útvar miestneho kontrolóra  

 
Správa 

 
o kontrole dodržiavania účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov vybraných  

 účelových finančných dotácií  poskytnutých z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v roku 2012 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
V súlade s : 
- ustanovením § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, 
- Plánom kontrolnej činnosti  miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2013 do 30. 

júna 2013, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 288 zo dňa 18. decembra 2012, 

- Príkazom miestneho kontrolóra číslo 3/2013 zo dňa 20. februára 2013,  
vykonal útvar miestneho kontrolóra kontrolu dodržiavania účelu a podmienok použitia 
finančných prostriedkov vybraných účelových finančných dotácií, poskytnutých z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012. Kontrola bola vykonaná v čase od 21. 
februára 2013 do 28. marca 2013. Cieľom kontroly bol proces prijímania, poskytnutia, 
evidovania a zúčtovania účelových finančných dotácií poskytnutých v roku 2012 v súlade 
s platným VZN č. 2/2005 zo dňa 4. októbra 2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 2/2006 zo dňa 28. februára 
2006 a internej Smernice, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, schvaľovaní a vyúčtovaní 
žiadostí o dotácie zo dňa 6. augusta 2012.  
      Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 120 bol dňa 
13. decembra 2011 schválený rozpočet mestskej časti na rok 2012. V rámci schváleného 
rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky i na poskytnutie účelových finančných dotácií.  
Účelové finančné dotácie z rozpočtu mestskej časti sú poskytované právnickým i fyzickým 
osobám v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-
Petržalka (ďalej len VZN) č. 2/2005 zo dňa 4. októbra 2005 o poskytovaní účelových 
finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti v znení VZN č. 2 z 28. februára 2006, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 2/2005.  
      Realizácia citovaných VZN o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu 
mestskej časti bola špecifikovaná v Smernici, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, 
schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí  o dotácie s účinnosťou od 6. augusta 2012. Do termínu 
vydania Smernice sa pri poskytovaní dotácií postupovalo podľa ustanovení a podmienok 
určených v platných všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
    V zmysle platného VZN mestskej časti môže o poskytnutie dotácie požiadať fyzická osoba 
i právnická osoba – podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v Bratislave alebo ktoré 
pôsobia, či vykonávajú činnosť na území Bratislavy alebo poskytujú služby občanom 
Bratislavy. Dotácie z rozpočtu sa poskytujú len na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a zamestnanosti.  
      Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. Mestská časť eviduje žiadosti 
o poskytnutie dotácií podľa dátumu ich doručenia na miestny úrad. Poskytnuté finančné 
prostriedky musia byť použité len na účel, na ktorý boli pridelené a v tom kalendárnom roku, 
v ktorom boli poskytnuté.  O poskytnutí dotácie rozhoduje : 

a) do 3 320 € starosta mestskej časti,  
b) od 3 320 € do 8 300 € miestna rada mestskej časti,  
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c) nad 8 300 € miestne zastupiteľstvo mestskej časti. 
 
      Mestská časť neposkytne dotáciu žiadateľovi, ktorý v období jedného roka pred podaním 
žiadosti o dotáciu mal alebo v čase konania o jeho žiadosti má voči mestskej časti dlh po dobe 
splatnosti. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Po schválení dotácie uzavrie mestská 
časť so žiadateľom v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  písomnú zmluvu 
o poskytnutí dotácie. V zmluve sú určené podmienky poskytnutia dotácie,  termíny a spôsob 
zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutej dotácie a sankcie pri nesplnení zmluvných 
podmienok zo strany žiadateľa. Žiadateľ je povinný vykonať vyúčtovanie vždy do 30 dní odo 
dňa použitia dotácie, najneskoršie však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka tým 
spôsobom, že predloží fotokópie dokladov o použití poskytnutých finančných prostriedkov 
a správu o realizácii schváleného projektu. Nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej 
dotácie je žiadateľ povinný vrátiť na účet mestskej časti najneskôr do 30 dní po predložení 
vyúčtovania. Všetky poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej 
časti v tom kalendárnom roku, v ktorom boli žiadateľom poskytnuté.   
     Podrobnou kontrolou konta účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo 
verejnej správy k 31. decembru 2012 bolo zistené, že v roku 2012 boli poskytnuté účelové 
finančné dotácie 51 subjektom v celkovej čiastke  111 499,32 €. Prehľad poskytnutých dotácií 
uvádzame v nasledujúcom prehľade. 
 

Účelové finančné účelové dotácie poskytnuté v roku 2012 
 
                                      

P. č.     Žiadateľ                              Predmet žiadosti           Poskytnutá          Vyúčtovanie 
                                                                                                        dotácia v €            predložené   
 
1.  Materské centrum Budatko,  

občianske združenie 
Dovybavenie nových  
priestorov  
 

     2 000                 29.11.2012            
 

2.  KASPIAN, občianske 
združenie  
 

Deti z petržalských ulíc   2 000                   8.11.2012 
 

3.  Združenie na pomoc ľuďom  
s mentálnym postihnutím  
v Petržalke 
 

Rozšírenie pracovných 
príležitostí  

 4 000                 30.11.2012              
 

4.  Floorballový klub 
SHADOWS  
 

Činnosť klubu   1 500                 11.12.2012 
 

5.  ULITA , občianske združenie  
 

Komunitné centrum 
Kopčany  
 

 3 000                 13.12.2012             
 

6.  Školský športový klub 
B.S.C. Bratislava  
 

Ak chceš športovať, skús 
to s nami 

 3 000                    4.12.2012  
 

7.  MŠK Iskra Petržalka  Pohybové a športové 
aktivity oddielov MŠKI  
 

15 000                 19.11.2012  
 

8.  Hockey club Petržalka 2010 
občianske združenie  

Činnosť športového klubu    5 000                 30.11.2012  
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9.  Plavecká akadémia, s.r.o.  Vybudovanie  plaveckého 

centra pre deti 
 

   3 000                   31.8.2012 
 

10.  Pomoc ohrozeným deťom, 
občianske združenie   

Komplexná starostlivosť o 
obete domáceho násilia 
  

   2 000                 24.10.2012  
 

11.  OZ Zachráňme petržalské 
bunkre  

Kultúrne, športové a 
výchovnovzdelávacie 
aktivity a propagačná 
činnosť  
 

   2 000                                            
vrátené  
nevyčerpané 
  1 033,68            26.11.2012 

12.  JOKERIT, hokejbalový klub  Slovenská hokejbalová 
Extraliga 2012 
 

   2 000                  28.9.2012      

13.  Domov pre každého, 
občianske združenie   

Útulky – domov pre 
každého  
 

   4 000                19.11.2012                                        

14.  Basketbalový klub Petržalka 
občianske združenie  

Mládež basketbalového 
klubu Petržalka  
 

 10 000                  6.12.2012  

15.  Depaul Slovensko, n. o.  Strava pre ľudí bez  
domova  
 

   5 000                15.11.2012  

16.  Odyseus, občianske 
združenie  
 

Chráň sa sám     3 000                14.12.2012                               

17.  Gymnastické centrum 
občianske združenie 

Príprava gymnastu 
Piaseckého na olympiádu  
 

   1 000                  9.10.2012                      

18.  Cech detských folklórnych 
súborov Bratislavy a okolia  

Festival detských                          
folklórnych súborov   
 

      500                    1.8.2012 
 

19.  Legálne graffity zóny, o. z.  Veľkoplošná maľba  
 

   1 900                29.10.2012  

20.  Jednota dôchodcov na 
Slovensku  
 

Športové aktivity        500                  9.11.2012  

21.  Jednota dôchodcov na 
Slovensku MO Petržalka  

Zakúpenie kostýmov pre 
spevácky zbor Melódia  

      500                  24.7.2012   

 
22.  GMpro cycling team, 

občianske združenie 
Cyklistické preteky Veľká 
cena Bradla  
 

 1 000                 27.8.2012  

23.  Bratislavský chlapčenský 
zbor, občianske združenie  

Slávnostný koncert k 30.  
výročiu BCHZ  
 

 3 300                 20.8.2012  

24.  Slovenský zväz telesne 
postihnutých Petržalka 

Rekondično-integračný 
pobyt pre 10 členov  
 

    300               14.11.2012  
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25.  Kaspian, občianske  
združenie  

In-line preteky v rámci Dní 
Petržalky  
 

   200              18.6.2012  
 

26.  BK Petržalka, občianske 
združenie  

Príprava basketbalistiek  1 500              21.6.2012  
 

27.  Brána do života, občianske 
združenie  

Jarná úprava záhrady     300              28.6.2012  
 

28.  Združenie MUDr. Ivana 
Novotného  
 

Deň rozhodnutia     400                6.7.2012  
 

29.  Centrum pedagog. 
psychologického poradenstva  

Podujatie pre deti a mládež 
z Petržalky  
 

   250              30.5.2012 

30.  Občianske združenie 
SK Jazz  

Jazzovinky     500              28.9.2012  
  

31.  DFS Lúčka, občianske 
združenie  

Medzinárodný festival 
mládeže v Primorsku 
  

   300              18.8.2012  
 

32.  Hokejbalový klub LG 
Bratislava  
 

LG Cup 2012  
 

   500              24.8.2012  
                       dotácia vrátená 

33.  Združenie MUDr. Ivana 
Novotného  
 

Terénna terapia Muráň  1 500              15.8.2012  
 

34.  HBT Slovan Fans, občianske 
združenie  

Podpora talentovaných detí 
a mládeže 
  

   300            30.10.2012 
 

35.  Liga za duševné zdravie SR, 
občianske združenie  

Robme veci lepšie     400            16.11.2012  
 

36.  Folk Ekonóm, 
občianske združenie   

Medzinárodný folklórny 
festival Turecko  
 

1 000             9.10.2012  
 

37.  Školský športový klub Vivus  Dresy na Extraligu     800            30.10.2012  

38.  Gedur music, s.r.o.  30. výročie skupiny LOJZO       50            11.10.2012  
 

39.  Plavecký klub Dolpins, 
občianske združenie  

Prenájom bazénov a účasť 
na pretekoch  
 

   600            27.11.2012  
 

40.  Pavel Dvořák – 
Vydavateľstvo RAK  
 

Piata kniha o Bratislave  1 200            27.11.2012  
 

41.  Múzeum petržalského 
opevnenia  

Výročie mobilizácie     200            26.11.2012  
 

42.  Hokejbalový klub LG 
Bratislava  
 

Nákup športového oblečenia     600            16.11.2012  
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43.  Bratislavský chlapčenský 
zbor, občianske združenie  

Koncert k 30. výročiu    1 500               29.11.2012  
 

44.  OZ Budúcnosť nádejí  Šport áno, drogy nie – 
preteky pre cyklistov  
 

     300               29.11.2012  

45.  Športová škola karate,  
občianske združenie 

Úhrada cestovného na turnaj 
v Trstenej  

     400               25.10.2012 

 
46.  JUDO klub Patrónka,  

občianske združenie 
31. ročník Pohára 
olympijských nádejí  
 

     300               13.12.2012   

47.  Ambrelo, občianske 
združenie  

Koncert pri príležitosti Dňa 
nevidiacich  
 

     500                11.12.2012 

48.  FC Petržalka 1898  Podpora mládežníckeho 
futbalu v sezóne 2012/2013  

20 000               14.12.2012  
 

49.  Moonlight camp, 
občianske združenie 

Na palube jednorožca  
 

     600               12.12.2012  

50.  Združenie MUDr.  
Ivana Novotného 
  

Čisté Vianoce       300               12.12.2012 

51.  Hockey club Petržalka 2010, 
občianske združenie  
 
 

Činnosť hokejového klubu    2 583              14.12.2012  

 V rozpočte schválenom na rok 2012 bola vyčlenená na účelové finančné dotácie 
v programe 1.5 podpora neziskových organizácií suma 100 tis. €. Zmenou rozpočtu 
schválenou uznesením miestneho zastupiteľstva č. 252 zo dňa 13. novembra 2012 bola 
uvedená finančná čiastka navýšená o 11 500 €. 
 Z celkového počtu 51 kladne vybavených žiadostí o účelovú finančnú účelovú dotáciu 
bola 34 žiadateľom poskytnutá  čiastka 26 033 €  rozhodnutiami starostu mestskej časti, 5 
žiadateľom v čiastke 12 500 € prijatými uzneseniami miestnej rady a 12 žiadateľom v čiastke 
72 966,32 € uzneseniami miestneho zastupiteľstva. Celkovo boli poskytnuté finančné 
prostriedky v čiastke 111 499,32 €. V dvoch prípadoch žiadatelia vrátili poskytnuté finančné 
prostriedky z dôvodu ich nedočerpania v čiastke 1 533,68 € a to v termíne do 30 dní od 
predloženia vyúčtovania, v súlade s ustanovení § 5 ods. 2 platného VZN.  
Kancelária starostu zverejnila zoznam pridelených účelových finančných dotácií vrátane ich 
archívu na webovej stránke mestskej časti v zmysle ustanovenia Čl. IV ods. 10 internej 
Smernice, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí 
účelových finančných dotácií.  
 Kontrolou predloženej spisovej dokumentácie a vyúčtovaní účelových finančných  
dotácií poskytnutých žiadateľom z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 
bolo zistené, že všetky poskytnuté finančné prostriedky boli použité na požadované účely 
v zmysle podaných žiadostí a uzatvorených zmlúv o poskytnutí finančných dotácií. 
V niektorých prípadoch boli zistené ojedinelé formálne nedostatky a to predovšetkým 
nedoloženie kópie dokladu o založení účtu žiadateľa a správy o realizácii projektu. Do 
termínu ukončenia kontroly boli chýbajúce doklady doložené.  
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 Vyúčtovania poskytnutých dotácií jednotliví žiadatelia predložili v termínoch 
určených v platných VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, v internej Smernici, ktorou sa 
upravuje postup pri podávaní, schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí o dotácie a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v jeho platnom znení. Vybrané účelové finančné účelové dotácie (dotácia č. 1,  
č. 21 a č. 37) boli preverené i fyzickou kontrolou, pri ktorej bolo zistené, že poskytnuté 
finančné prostriedky žiadatelia použili v roku 2012 na požadovaný účel v súlade 
s predloženými žiadosťami, v súlade so schválenými projektovými zámermi a v rámci 
podporeného projektu zabezpečili primeranú propagáciu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 


