
Správa z ukončenej následnej finančnej kontrole 

 

V zmysle § 18f, ods. 1) písm. d) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení, Vám týmto predkladám správu o výsledku následnej finančnej kontroly  

vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých obcou Kanianka v roku 2013 

z rozpočtu obce ako dotácie pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorú 

som uskutočnil na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti v roku 2014. 

 

Predmet následnej finančnej kontroly : 

 kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých obcou Kanianka 

v roku 2013 z rozpočtu obce ako dotácie pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov 
 

Cieľ následnej finančnej kontroly : 

 

 Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia 

 

Kontrolovaný subjekt : 

 

 Obec KANIANKA, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka 
 

 

Následnou finančnou kontrolou (ďalej len „kontrola“) bolo zistené, že kontrolovaný 

subjekt má v zmysle § 7, ods. 4) Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vypracované 

„Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka číslo 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Kanianka“ (vrátane 4 príloh). V predmetnom VZN je vyčerpávajúco rozpracovaný 

postup žiadateľov pri podávaní žiadosti o dotácie, splnenie podmienok žiadateľov v zmysle 

zákona, vydokladovanie použitia dotácií vrátane predloženia fotokópií účtovných dokladov, 

propagácia obce pri podporovaných aktivitách, atď.  

Následnou finančnou kontrolou vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých 

obcou Kanianka v roku 2013 z rozpočtu obce ako dotácie pre právnické a fyzické osoby – 

podnikateľov, som však zistil nesúlad pri plnení niektorých povinností žiadateľov s platným 

VZN obce Kanianka o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ako aj nesúlad s povinnosťami 

vyplývajúcimi žiadateľom o dotácie z uzavretej zmluvy s obcou. Jedná sa predovšetkým 

o nasledovné chyby : 

- niektorí žiadatelia (FK Junior Kanianka) predkladali zúčtovanie dotácie nekompletné, 

t. j. bez priloženia fotokópii účtovných dokladov  

- niektorí žiadatelia (Rodičovské združenie pri ZŠ Kanianka) zas predložili originály 

napr. pokladničných bločkov z registračnej pokladne a nechali ich na úrade, t. z. že 

buď si nevedú vlastný pokladničný denník, alebo im tieto doklady musia zákonite 

chýbať vo vlastnom účtovníctve (keďže majú pridelené vlastné IČO, a tým musia 

viesť aj vlastné účtovníctvo) 

-  nie všetky vyúčtovania použitia dotácií išli cez registratúru obce  

- nie všetci žiadatelia prikladali k účtovným dokladom aj chronologický zoznam 

predložených účtovných dokladov v zmysle VZN 

- nie všetci žiadatelia predkladali zúčtovanie dotácií na predpísaných tlačivách v zmysle 

príloh platného VZN č. 2/2012, ale predkladali ich na svojich tlačivách    



Zo strany poberateľov dotácií z rozpočtu obce Kanianka tým boli porušené hlavne 

ustanovenia VZN obce Kanianka č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Kanianka, a to hlavne § 5 ods. 2, 3, 7 a § 6 ods. 1 a 2.  

 

Na základe vyššie uvedených nedostatkov zo strany poberateľov dotácii sa následne        

zo strany zodpovedného pracovníka obce sa zle vyhodnocovalo plnenie VZN, a následne sa 

robili taktiež nasledovné chyby : 

- nekompletne sa zverejňovali informácie na webe ohľadom poskytnutých dotácií 

 

Obec si tak dôsledne neplnila svoje povinnosti vyplývajúce jej z § 5, ods. 9, ako aj       

z § 7 ods. 3, VZN obce Kanianka č. 2/2012. 

Taktiež tým neboli zo strany obce dôsledne plnené ustanovenia § 18 ods. 2 Zákona 

NR SR č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení.  

 

Ďalej sa nedôsledne plnili nasledovné povinnosti : 

- pri odovzdaní podkladov k dotáciám (napr. žiadostí, zúčtovania, atď.) priamo do rúk 

zodpovedného pracovníka obce alebo aj iného pracovníka obce, títo následne prijaté 

doklady nepredložili na zaevidovanie v registratúre obce v zmysle registratúrneho 

plánu 

- zo všetkých prijatých materiálov týkajúcich sa jedného žiadateľa sa netvorili 

registratúrne spisy   

 

U niektorých dokladov týkajúcich sa dotácií, ktoré neprešli cez registratúru obce, 

tým bola porušená povinnosť stanovená v § 16, ods. 2, písm. a) Zákona NR SR                

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov                 

v platnom znení. Nakoľko sa pri dotáciách nezakladali spisové obaly, obec nekonala 

v súlade s Čl. 7 Smernice č. 1/2005, ktorou sa vydal registratúrny poriadok na správu 

registratúry Obecného úradu v Kanianke, ktorý bol schválený OcZ Kanianka dňa 

13.12.2005.   

 

Taktiež bola pri dotáciách nedôsledne vykonávaná predbežná finančná kontrola zo strany 

zodpovedných pracovníkov, a to hlavne pri kontrole žiadostí a neskôr aj pri kontrole zmlúv 

uzavretých medzi obcou a žiadateľmi. 

Najčastejšie chyby sa robili hlavne v prípravnej etape, kde nebola u všetkých 

pripravovaných finančných operáciách vykonaná predbežná finančná kontrola v zmysle § 9, 

ods. 1), 2) a 3) zákona o finančnej kontrole.  

Pre zložitejšie finančné operácie je charakteristické, že predbežná finančná kontrola sa 

z časového hľadiska realizuje v dvoch etapách, a to v etape prípravy finančnej operácie, t. j 

pred záväzkom (do podpísania zmluvy) a v etape realizácie finančnej operácie (pred 

uskutočnením platby). 

 

 Kontrolou bola zistená nesprávna aplikácia zákona, konkrétne ustanovenia § 9, ods. 

1), 2) a 3), podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec 

poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné 

obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej 

operácie. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci na doklade 

súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania 

a vyjadrením so zameraním, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s  

a) rozpočtom orgánu verejnej správy, 



b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky – netýka sa územnej samosprávy 

c) osobitnými predpismi 

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe 

ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, 

e) uzatvorenými zmluvami 

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a 

g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami 

 

 

Neplnením vyššie uvedených podmienok sa nedôsledne napĺňali ustanovenia § 9, ods. 

1, 2 a 3 Zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Pri prerokovaní správy o výsledku kontroly boli všetky kontrolné zistenia a nedostatky     

zo strany kontrolného orgánu vysvetlené, rovnako boli zodpovedané aj otázky kontrolovaného 

subjektu k predmetu kontroly. 

 

Napriek všetkým nedostatkom uvedeným v tejto správe však nedošlo k neoprávnenému 

čerpaniu finančných prostriedkov na dotácie poskytnuté žiadateľom v roku 2013. 

 

Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení, bola kontrolovanému subjektu uložená 

v zmysle zákona o finančnej kontrole povinnosť prijať do 31.03.2015 opatrenia na nápravu     

nedostatkov zistených následnou finančnou a na odstránenie príčin ich vzniku, ako aj 

povinnosť predložiť do 31.12.2015 písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku 

a o uplatnení opatrení voči zodpovedným pracovníkom v zmysle Zákonníka práce.    

 

 

 

          

 

 

 

 

Ing. Jozef Krett 

        Hlavný kontrolór obce Kanianka 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kanianke dňa 18.03.2015 

 

 


