
 
 
 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 16.6.2021 do 7.9.2021. 

 
Kontrola č. 12/2021 
Kontrola prenajímania nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava odovzdaných na 
výkon správy obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s.  r.  o. (ďalej  len „STEFE Trnava, s.r.o.“) 

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v dňoch od 30.4.2021 do 18.6.2021 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva k nakladaniu s majetkom mesta.  
2. Posúdenie vybranej spisovej agendy – dodržiavanie podmienok pri prenájme majetku 

odovzdaného na výkon správy, uzatváranie nájomných zmlúv, úhrady nájomného 
a preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, 
zverejňovanie. 
Cieľom kontroly bolo preveriť nakladanie s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta 

Trnava odovzdaných na výkon správy obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. v období rokov 
2018 až 2021. 

 

1. Legislatíva k nakladaniu s majetkom mesta 
Majetok obce definuje zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí (ďalej len „zákon o majetku 

obcí“). V § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí je stanovený postup pri prenechaní majetku obce 
do nájmu.  

V zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 9 zákona o majetku obcí Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava  
(ďalej len „MZ“)  stanovilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trnava  
a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený (ďalej len „Zásady hospodárenia“). 

Podľa § 4 ods.1 Zásad hospodárenia „mesto vykonáva úkony súvisiace s riadnym 
hospodárením s hnuteľným, nehnuteľným prípadne finančným majetkom mesta, v rámci ktorých 
majetok okrem iného prenajíma“. 

Podľa § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia „mesto môže poveriť výkonom správy majetku 
obchodnú spoločnosť založenú mestom alebo inú právnickú osobu. Mesto nie je oprávnené dať 
súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku mesta ani na jeho iné 
zaťaženie. Pri výkone správy sa riadi správca zmluvou, týmito zásadami a ďalšími predpismi, ktoré 
platia pri nakladaní s majetkom mesta.“ 

Podľa § 8 ods. 3 Zásad hospodárenia „prenájom majetku vo vlastníctve mesta sa 
uskutočňuje:  
a) obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka, ktorú realizuje 

mesto alebo správca, 
b) dobrovoľnou dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,  
c) priamym prenájmom najmenej za také nájomné za aké sa v tom čase a na tom mieste 

obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné veci.  
O spôsobe prenájmu majetku rozhoduje mesto alebo správca, s dôrazom na efektívne 

a hospodárne nakladanie s majetkom.“ 
Postupy pri prenájme majetku obchodnou verejnou súťažou a priamym prenájmom sú 

upravené v § 8 ods. 4 a 5 Zásad hospodárenia. Podľa § 8 ods. 6 týchto zásad „výnimka z tohto 
postupu je možná ... v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov“.  

Podľa § 8 ods. 7 Zásad hospodárenia „zámer prenajať majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu 
mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento 
zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.“   

Postup k prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava – spoločné zásady 
upravuje § 9 Zásad hospodárenia.  

Účelom všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) o určovaní obvyklého 
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré vydáva MZ 
mesta Trnava je určenie výšky obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 
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vlastníctve mesta.  Nájomné určené týmito VZN sa považuje za nájomné za aké sa v tom čase 
a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné 
nehnuteľnosti. Pri kontrole prenajímania nebytových priestorov v spoločnosti STEFE 
Trnava, s. r. o. kontrolná skupina postupovala podľa znenia VZN č. 365, 456, 514 a 241. 

Primátor mesta Trnava každoročne po oficiálnom oznámení inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok stanoví výšku nájomného platnú pre príslušný rok trvania nájmu s účinnosťou 
od 1. 7. kalendárneho roku formou vydania príkazu primátora. Počas kontroly prenajímania 
nebytových priestorov odovzdaných na výkon správy spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. kontrolná 
skupina postupovala podľa znenia  Príkazov primátora (ďalej len „PP“) č. 13/2018, 20/2019 
a 6/2020.  

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „infozákon“) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného 
prístupu k informáciám. STEFE Trnava, s. r. o. je podľa § 2 ods. 3 infozákona povinnou osobou na 
sprístupňovanie informácií. Podľa § 3 ods. 2 infozákona „povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní 
iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom 
vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných 
službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných 
na základe uzatvorenej zmluvy“.  

 

Správa majetku mesta Trnava je vykonávaná na základe Zmluvy o výkone správy majetku 
mesta zo dňa 16.4.2007, v znení dodatkov č. 1 až č. 29 medzi Mestom Trnava a STEFE Trnava 
s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava (ďalej len „správca“). Mesto poverilo správcu výkonom 
správy majetku, ktorý mesto odovzdalo správcovi podľa stavu k 31.12.2006 a ďalšieho majetku, 
ktorý mesto odovzdalo správcovi na základe dodatkov k Zmluve o výkone správy.  Majetok 
odovzdaný správcovi je opísaný v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Správca je povinný vykonávať správu majetku mesta s odbornou starostlivosťou, 
samostatne, vo svojom mene na účet mesta, za dohodnutú odmenu, v súlade s platnými právnymi 
predpismi a v súlade s touto zmluvou. Pri výkone správy sa správca riadi Zásadami hospodárenia, 
ktoré určilo MZ. Správca je pri výkone správy viazaný rozhodnutiami primátora mesta a iných 
orgánov mesta.  
 

2. Posúdenie vybranej spisovej agendy – dodržiavanie podmienok pri prenájme majetku 
odovzdaného na výkon správy, uzatváranie nájomných zmlúv, úhrady nájomného 
a preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, 
zverejňovanie. 
Na posúdenie predmetu kontroly bola predložená Zmluva o výkone správy zo dňa 

16.4.2007 s 29 dodatkami podpísaná medzi mestom Trnava a spoločnosťou STEFE Trnava, 
s. r. o., zoznam nebytových priestorov a garáží, ktoré spoločnosť STEFE Trnava, s. r. o. spravuje 
s vybranými údajmi napr. identifikácia prenajatých priestorov, nájomca, začiatok nájmu, účel 
využitia a pod. Zoznam nebytových priestorov obsahoval 197 položiek – nebytových priestorov na 
prenájom, z nich 16 nebytových priestorov nebolo obsadených nájomcami. Zoznam garáží 
pozostával z 228 položiek, z nich 95 bolo neobsadených. Z týchto zoznamov bolo ku kontrole 
náhodným výberom na základe úsudku kontrolóra vybraných 15 nebytových priestorov a 3 garáže, 
ktorých jednotlivé spisy boli podrobne preskúmané. Počas kontroly bolo zistených 18 kontrolných 
zistení (KZ) v 6 tematických okruhoch nedostatkov (A - F). 
 
Počas kontroly bolo zistené: 
 
Nedostatky zaradené do tematického okruhu A: 

V rámci prvej skupiny nedostatkov bolo v dvoch prípadoch (KZ č. 1 a 2) pri priamom 
prenájme majetku zistené, že Zmluva o nájme nebytových priestorov bola podpísaná skôr ako 
uplynula lehota na doručenie cenových ponúk, ktorá bola zverejnená v súlade so Zásadami 
hospodárenia, časť – Postup pri priamom prenájme majetku. 
Nedostatky zaradené do tematického okruhu B: 

Druhá skupina nedostatkov sa týkala preberacieho konania nebytových priestorov. Podľa 
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Zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajímateľ fyzicky odovzdá a nájomca prevezme 
nebytový priestor na základe osobitného preberacieho konania, zrealizovaného do 5 dní od 
odovzdania notárskej zápisnice, o čom dokladom bude písomný protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetných  nebytových priestorov do užívania. V šiestich prípadoch (KZ č. 3, 5, 6, 8, 11, 13) 
bolo preberacie konanie zrealizované v lehote dlhšej ako 5 dní od odovzdania notárskej zápisnice, 
v jednom prípade (KZ č. 17) bolo preberacie konanie zrealizované skôr ako bola odovzdaná 
notárska zápisnica a v jednom prípade (KZ č. 14) preberacie konanie nebolo vôbec zrealizované. 
Uvedeným konaním došlo k nedodržaniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov, článok – 
Odovzdanie a prevzatie nebytových priestorov. 
 
Nedostatky zaradené do tematického okruhu C: 

V ďalšej skupine sa nedostatky týkali termínu odovzdania garáže do užívania nájomníkom. 
Zmluva o nájme garáže hovorí  o tom, že prenajímateľ fyzicky odovzdá a nájomca prevezme garáž 
na základe osobitného preberacieho konania zrealizovaného do 5 dní od podpisu zmluvy, o čom 
dokladom bude písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetnej garáže do užívania. Z troch 
náhodne vybraných zmlúv o nájme garáže bolo v dvoch prípadoch (KZ č. 9 a 12) preberacie 
konanie zrealizované ešte skôr ako bola podpísaná Zmluva o nájme garáže, čím došlo k jej 
porušeniu v článku – Odovzdanie a prevzatie garáže. 
 
Nedostatky zaradené do tematického okruhu D: 

Do tejto skupiny patria nedostatky týkajúce sa zverejnenia zámeru prenajať majetok mesta. 
Podľa zákona o majetku obcí musí byť zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu MZ na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta, ak ju má zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. V jednom prípade (KZ č. 4) nebol zámer prenajať majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním nájmu MZ a v jednom 
prípade (KZ č. 15) nebol zámer zverejnený vôbec, čím nebol dodržaný postup pri prenájme majetku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí. 
 
Nedostatky zaradené do tematického okruhu E: 

Kontrolné zistenia v tejto skupine sa týkali nesprávneho postupu pri schvaľovaní nájomnej 
zmluvy po ukončení obchodnej verejnej súťaže. Podľa Zásad hospodárenia mesto alebo správca 
vyberie najvhodnejší z predložených návrhov nájomnej zmluvy, ktorý predloží na konečné 
rozhodnutie mestskej rade (ďalej len „MR“) spolu s vyhodnotením súťaže a výberom 
najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy. Súťaž je ukončená uznesením MR o schválení alebo 
neschválení návrhu nájomnej zmluvy. V troch prípadoch (KZ č. 7, 10 a 16) nebol po ukončení 
obchodnej verejnej súťaže tento postup dodržaný a najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy nebol 
schválený v MR, čo nebolo v súlade so Zásadami hospodárenia. 
 
Nedostatky zaradené do tematického okruhu D: 

Posledná skupina nedostatkov (KZ č. 18) sa týkala porušenia infozákona v oblasti 
zverejňovania. Z 39 kontrolovaných zmlúv, ich dodatkov a dohôd nedošlo v 18 prípadoch k ich 
bezodkladnému zverejneniu po ich uzavretí a 2 dohody o splatení dlhu neboli zverejnené vôbec, 
čím nebol dodržaný infozákon. 

 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Tématický okruh A - kontrolné zistenie č. 1 a 2: Tým, že zmluva o nájme nebytových priestorov 
bola podpísaná skôr, ako uplynula  zverejnená lehota na doručenie cenových ponúk uchádzačov, 
nebol dodržaný postup pri priamom prenájme majetku podľa § 8 ods. 5 písm. a) Zásad 
hospodárenia.  
Tématický okruh B - kontrolné zistenie č. 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14 a 17: Tým, že preberacie konanie 
bolo zrealizované v lehote dlhšej ako 5 dní od odovzdania notárskej zápisnice (KZ č. 3, 5, 6, 8, 11, 
13), preberacie konanie bolo zrealizované skôr ako bola odovzdaná notárska zápisnica (KZ č. 17) 
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a preberacie konanie nebolo zrealizované (KZ č. 14), nebolo dodržané ustanovenie čl. XI. 
Odovzdanie a prevzatie nebytových priestorov Zmluvy o nájme nebytových priestorov.  
Tématický okruh C - kontrolné zistenie č. 9 a 12: Tým, že preberacie konanie bolo zrealizované 
skôr ako bola podpísaná Zmluva o nájme garáže, nebolo dodržané ustanovenie čl. X. Odovzdanie 
a prevzatie garáže Zmluvy o nájme garáže. 
Tématický okruh D - kontrolné zistenie č. 4 a 15: Tým, že zámer prenajať majetok z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa nebol zverejnený najmenej 15 dní (KZ č. 4) alebo nebol zverejnený 
vôbec (KZ č. 15) pred schvaľovaním nájmu MZ na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
mesta, nebol dodržaný postup pri prenájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí a § 8 ods. 7 Zásad hospodárenia. 
Tématický okruh E - kontrolné zistenie č. 7, 10 a 16: Po ukončení obchodnej verejnej súťaže nebol 
najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy schválený v MR, čím nebol dodržaný § 8 ods. 4 písm. e) a f) 
Zásad hospodárenia.  
Tématický okruh F - kontrolné zistenie č. 18: Z 39 kontrolovaných zmlúv, dodatkov a dohôd nebolo 
bezodkladne zverejnených 18 zmlúv, dodatkov a dohôd a 2 dohody o splatení dlhu neboli vôbec 
zverejnené, čím nebol dodržaný § 5a ods. 9 infozákona. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolným zisteniam patriacim do tematického okruhu A: Pri priamom prenájme majetku 
dodržiavať všetky body postupu podľa § 8 ods.5 písm. a) až d) Zásad hospodárenia, dodržiavať 
lehotu na doručenie cenových ponúk uvedenú vo zverejnenom zámere prenajať majetok priamym 
prenájmom a zmluvu o nájme nebytových priestorov podpísať až po uplynutí tejto lehoty. 
Ku kontrolným zisteniam patriacim do tematického okruhu B: Pri prenájme nebytových priestorov 
dodržiavať podmienku stanovenú v čl. XI. Odovzdanie a prevzatie nebytových priestorov Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov a preberacie konanie realizovať v súlade s touto podmienkou. 
Ku kontrolným zisteniam patriacim do tematického okruhu C: Pri prenájme garáže dodržiavať 
podmienku stanovenú v čl. X. Odovzdanie a prevzatie garáže Zmluvy o nájme garáže a preberacie 
konanie realizovať až po podpísaní Zmluvy o nájme garáže. 
Ku kontrolným zisteniam patriacim do tematického okruhu D: Pri prenájme majetku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa dodržiavať postup podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí 
a § 8 ods. 7 Zásad hospodárenia a dodržiavať povinnú lehotu zverejnenia zámeru prenajať majetok 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Ku kontrolným zisteniam patriacim do tematického okruhu E: Pri prenájme majetku obchodnou 
verejnou súťažou dodržiavať všetky body postupu pri prenájme majetku obchodnou verejnou 
súťažou podľa § 8 ods.4 písm. a) až g) Zásad hospodárenia. 
Ku kontrolným zisteniam patriacim do tematického okruhu F: Bezodkladne zverejňovať povinne 
zverejňované zmluvy, dodatky a dohody v súlade s § 5a ods. 9 infozákona.  
 

Ďalšie odporúčania: 
1. Pri vypracovaní budúcich nájomných zmlúv prehodnotiť, či bude prenajímateľ viazať 

v článku IV. Doba nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov začiatok doby nájmu okrem 
predloženia notárskej zápisnice zároveň aj na pevne stanovený dátum.  

2. Navrhované znenie uznesení MZ pripravovať tak, aby v prípadoch keď je nájomné určené 
dohodou vo výške podľa zrušeného VZN nebola uvedená formulácia „podľa VZN v platnom 
znení“. 

 

Nie všetky nebytové priestory vo vlastníctve mesta Trnava, v ktorých vykonáva správu 
STEFE Trnava, s. r. o. sú obsadené nájomníkmi. Uvedené je spôsobené viacerými dôvodmi. 
Z analýzy obsadenosti nebytových priestorov vyplýva, že najväčší problém je spojený s prenájmom 
garáží na Vajanského ulici. Zo 168 miest v podzemných garážach je 88 neobsadených, čo 
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 52,38 %. Podľa vyjadrenia povinnej osoby nezáujem 
o prenájom spočíva hlavne v nevyhovujúcom technickom stave celého objektu a vysokej cene za 
prenájom a služby s ním spojené. Niekoľko voľných garáží s parkovacími miestami je aj na adrese 
Františkánska 24. Tu však ide skôr o ojedinelé prípady a tieto miesta sa neponúkajú na prenájom, 
pretože je plánovaná  úprava časti parkovacej plochy z dôvodu sadania podložia. Dve parkovacie 
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miesta sú tiež neobsadené na adrese Františkánska 3 a podľa vyjadrenia povinnej osoby sa ako 
možný dôvod ich neobsadenia javí úzke parkovacie miesto, čo môže viesť k sťaženiu parkovania. 
Pri voľných nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta, ktorých výkonom správy je poverená 
povinná osoba sa ako možný dôvod neobsadenosti javí napr. plánované búranie objektu, alebo sa 
stane, že záujemca si svoj záujem o prenájom rozmyslí a nerealizuje ho, alebo sa záujemcom javí 
cena za prenájom vysoká vzhľadom na technický stav objektu a ďalej ide tiež o plochy, pre ktoré 
sa ťažšie hľadá využiteľnosť (betónová plocha, dvor...). Neprenajaté nebytové priestory tvoria cca 
8,12 % z celkového počtu nebytových priestorov určených na prenájom (uvedené je vyjadrené 
v počte priestorov na prenájom nie v ploche určenej na prenájom). Celkovo aj s garážami bolo 
v čase výkonu kontroly neprenajatých cca 26 % nebytových priestorov. 
 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 21.6.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 29.6.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 16.7.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení do 1.8.2021. Písomný zoznam prijatých opatrení bol predložený dňa 12.7.2021. Príslušní 
zamestnanci spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. boli upozornení na povinnosť dôsledne dodržiavať 
všetky lehoty súvisiace s prenájmom nebytových priestorov. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 30.6.2021. 

 
 

Kontrola č. 13/2021 
Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej 
umeleckej škole Mikuláša Schneidera Trnavského, Štefánikova 2, Trnava (ďalej „ZUŠ“). 
Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v dňoch od 7.6.2021 do 27.7.2021, s prerušením podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Rozpočet ZUŠ, finančné a účtovné výkazy, hospodárenie ZUŠ 
2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
3. Účtovné a pokladničné doklady 
4. Vybavovanie sťažností a petícií 
5. Verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 
6. Výkon základnej finančnej kontroly 
7. Prenájom nebytových a bytových priestorov 
8. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 

Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárenie príspevkovej organizácie a posúdiť objektívny 
stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a vnútornými aktmi riadenia v roku 2020.  

Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti:  
 

1. Rozpočet ZUŠ, finančné a účtovné výkazy, hospodárenie ZUŠ 
ZUŠ ako príspevková organizácia zriadená mestom Trnava poskytuje základy umeleckého 

vzdelávania s odborom hudobným, tanečným a literárno-dramatickým odborom a bola zaradená 
do siete škôl a školských zariadení. 

ZUŠ podľa § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy hospodári podľa svojho 
rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa (mesta 
Trnava) a prostriedky prijaté od iných subjektov (štátny rozpočet, prostriedky od iných subjektov 
mimo verejnej správy). Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojim 
rozpočtom. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, 
aby jej rozpočet bol vyrovnaný. Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka 
zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. 
 

Uznesením č. 273 bod 2 písm. a) Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na 6. riadnom 
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zasadnutí dňa 3.12.2019 schválilo rozpočet mesta Trnavy na rok 2020, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou bol aj rozpočet ZUŠ na rok 2020. Pri kontrole bolo konštatované, že rozpočet ZUŠ bol 
zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/10175/2004-42, ktorým 
sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je 
záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

Uznesením č. 459 bod 2 písm. a) Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na 10. riadnom 
zasadnutí dňa 29.9.2020 schválilo 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020. Rozpočet 
ZUŠ bol upravený: znížením výšky príspevkov na školné z dôvodu výpadku príjmov v mesiaci 
3/2020 pre COVID-19, kedy boli uzatvorené školy a školské zariadenia, zníženie rozpočtu 
o účastnícke poplatky za súťaž Schneiderova Trnava 2020, ktorá sa z rovnakého dôvodu 
neuskutočnila, zníženie príjmov z prenajatých budov na základe uzn. MR č. 173/2020 a 188/2020 
na dobu troch mesiacov, zniženie rozpočtu v položke Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
z dôvodu úspory mzdových prostriedkov a zniženie rozpočtu na položke poistné a príspevok do 
poisťovní z dôvodu vrátenia poistného zo Soc. poisťovne za obdobie 4/2020. 

Uznesením č. 619 bod 2 písm. a) Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na 14. riadnom 
zasadnutí dňa 27.4.2021 schválilo Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2020. Záverečný účet 
mesta v súlade s § 16 ods. 5 písm. d) obsahoval aj údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
v ich pôsobnosti, vrátane ZUŠ. 

Mesto Trnava ako zriaďovateľ ZUŠ v zmysle § 21 zákona ods. 1 zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, 12 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na 
základe uznesenia MZ č. 273/2019 oznámilo listom zo dňa 6.12.2019 rozpis schváleného rozpočtu 
na rok 2020-2022 v oblasti originálnych kompetencií z Rozpočtu mesta, Program 9 – školstvo 
a vzdelávací systém, podprogram: 1: 
Schválený rozpočet bežných výdavkov  
na originálne kompetencie v eurách       1 015 744,00 
  v tom: osobné výdavky    920 744,00 
             prevádzka       95 000,00 

Na základe mesačného oznámenia od zriaďovateľa boli finančné prostriedky na originálne 
kompetencie zasielané formou mesačných dotačných splátok na účet ZUŚ. 

Listom zo dňa 10.9.2020 v súlade so žiadosťou ZUŠ mesto oznámilo úpravu bežných 
výdavkov na rok 2020 v súvislosti s úpravou priestorov v budove na Ulici Mozartova 10, Trnava: 
navýšenie o+12 972 eur, t.j. bežný transfer z rozpočtu mesta bol upravený na čiastku 1 028 716,41 
eur. 

 
V priebehu roku 2020 bol rozpočet ZUŠ v súlade s čl. IV. ods. 4 Smernice o pravidlách 

rozpočtového hospodárenia ZUŠ upravený jedenástimi rozpočtovými opatreniami schválenými 
riaditeľom ZUŠ (presuny v rámci osobných výdavkov ako aj v rámci kategórie) a šiestimi 
rozpočtovými opatreniami schválenými zriaďovateľom, t.j. primátorom mesta (presuny v rámci 
rozpočtu bežných príjmov a výdavkov). O všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných 
v priebehu roku 2020 ZUŠ viedla operatívnu evidenciu. Pri kontrole bolo konštatované, že všetky 
zmeny boli zapracované do rozpočtu ZUŠ a rozpísané na príslušné položky a podpoložky 
rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2020. 

 
Rozpočet  a skutočné plnenie príjmov ZUŠ  v roku 2020: 

Položka 
Rozpočet 

2020 
pôvodný 

Rozpočet 
2020 

upravený 

Skutočné 
plnenie 

v eurách 

Plnenie 
v % 

Príjmy z vlastníctva 212 – 
prenájmy priestorov 

26 700 22 000 15 305,09 69,57 

Tržby z predaja služieb 223 112 000 92 000 90 931,54 98,84 

Ostatné príjmy 292 – 
z dobropisov 

2 500 3 722 3 721,86 100,00 

S p o l u    
Nedaňové príjmy 

141 200 117 722 109 958,49 93,41 



 

16-6/1/7 
 
 

Granty 311- sponzorské mimo 
VS 

100 400 400,00 100,00 

Transfer zo štátneho rozpočtu 
312 

3 046 1 426 1 425,69 99,98 

Granty (Mesto Trnava) 312 1 687 12 972 12 972,41 100,00 

Bežný transfer (Mesto Trnava) 
312 

1 015 744 1 015 744 1 015 744,00 100,00 

S p o l u  
Granty a transfery:-311 mimo 
VS 

1 020 477 1 030 142 1 030 142,10 100,00 

S p o l u  
Granty a transfery 

1 020 577 1 030 542 1 030 542,10 100,00 

P r í j m y   s p o l u  1 161 777 1 148 264 1 140 500,59 99,32 

 
Rozpočet  a skutočné plnenie výdavkov ZUŠ  v roku 2020: 

Položka 
Rozpočet 

2020 
pôvodný 

Rozpočet 
2020 

upravený 

Skutočné 
plnenie 

v eurách 

Plnenie 
v % 

Mzdy, platy, služ.príjmy 
a OOV 611, 612, 614 

749 180 737 559 724 982,18 98,29 

Poistné a príspevok do 
poisťovní 621, 623,625 

264 760 238 899 238 898,77 100,00 

Cestovné 631 150 0 0,00 0,00 

Energie, voda, komunikácie 
632 

24 800 20 816 20 815,87 100,00 

Materiál 633 17 200 38 775 38 772,60 99,99 

Prepravné 634 500 0 0,00 0,00 

Rutinná a štandardná 
údržba 635 

17 400 38 940 38 939,28 100,00 

Nájomné za prenájom 636 2 000 0,00 0,00 0,00 

Ostatné služby 637 72 787 61 560 61 157,72 99,35 

Transfery na odchodné, na 
nemocenské dávky 642 

13 000 11 715 11 713,78 99,99 

S p o l u  
Prevádzkové výdavky 

1 161 777 1 148 264 1 135 280,20 98,87 

V ý d a v k y   s p o l u 1 161 777 1 148 264 1 135 280,20 98,87 

Pri plnení schválených príjmov bolo plnenie vo výške 99,32%. 
Počas kontroly bolo zistené, že dokumentácia, týkajúca sa oblasti rozpočtu za rok 2020 je 

prehľadne (tematicky delene) archivovaná v zložkách, kde sa nachádza návrh rozpočtu, žiadosti o 
úpravu rozpočtu, rozpočtové opatrenia, rozbory čerpania rozpočtu. 

 
ZUŠ viedla účtovníctvo, zostavila a predložila účtovnú závierku s neoddeliteľnými 

súčasťami: 
1. Súvaha 
2. Výkaz ziskov a strát  
3. Poznámky  

ZUŠ zostavila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020. Všetky jej súčasti obsahujú 
dátum a podpis štatutára ZUŠ.  

Súvaha a výkaz ziskov a strát boli porovnané na Hlavnú knihu ZUŠ k 31.12.2020. 
Výsledok hospodárenia ZUŠ bol nasledovný: 
Výnosy (účtovná trieda 6 súčet)          1 163 070,38 eur 
Náklady (účtovná trieda 5 súčet):           -1 158 429,97 eur  
Výsledok hospodárenia pred zdanením:         4 640,41 eur 



 

16-6/1/8 
 
 

Daň z príjmov           -2 160,46 eur 
Výsledok hospodárenia po zdanení:         +2 479,95 eur 
Použitie výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 2 479,95 eur MZ mesta Trnava 

schválilo dňa 27.4.2021 uznesením č. 619 ods. 2 písm. m) na údržbu budov (635 006). 
 
V poznámkach ako jednej zo súčasti účtovnej závierky ZUŠ podľa § 17 zákona č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej „zákon o účtovníctve“) uviedla informácie, ktoré vysvetľujú a 
dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, ako aj ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú 
a dopĺňajú.  

V poznámkach uvádza povinná osoba informáciu o tom, že v kontrolovanom období 
v odpisovej skupine 2 (obstarávacia cena majetku od 1 700,00 eur do 3 000,00 eur), do ktorej patria 
hudobné nástroje, sa doba odpisovania predĺžila na 20 rokov a v rovnakej odpisovej skupine pri 
majetku v obstarávacej cene vyššej ako 3 000,00 eur sa doba odpisovania predĺžila na 30 rokov 
(klavíry, pianína). Majetok mesta Trnava v správe ZUŠ bol poistený a najväčšiu hodnotu majetku 
predstavovala budova ZUŚ. Povinná osoba v kontrolovanom období evidovala pohľadávky na 
nájomnom a tržbách, na daní z príjmov PO a za dobropisy, všetky boli v lehote splatnosti. Taktiež 
nevykazovala žiadne záväzky po lehote splatnosti. Na účte výnosy budúcich období bolo 
evidované školné patriace do obdobia roku 2021. Oproti roku 2019 bol zaznamenaný nárast 
výnosov, ktorý bol spôsobený vyššou dotáciou zriaďovateľa na originálne kompetencie 
a zvýšeným zaúčtovaním rezerv z prevádzkovej činnosti. Pandémia ochorenia COVID – 19 sa 
v období roku 2020 prejavila aj na hospodárení ZUŚ, keď boli zaznamenané nižšie tržby zo 
školného, ktoré v dôsledku online vyučovania klesli o 12 144,46 eur. O 9 399,57 eur klesli aj tržby 
z nájomného, ktoré z dôvodu rozhodnutia mesta bolo v čase povinného uzatvorenia prevádzok 
znížené na sumu 1,00 euro mesačne. V kontrolovanom období prišlo naopak k zvýšeniu nákladov 
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, čo bolo spôsobené najmä zvýšením platov 
pedagogických zamestnancov a tiež zvýšením nákladov na opravy budovy a na revízie. Výška 
nákladov bola tiež do istej miery ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID – 19, v dôsledku čoho 
došlo k zvýšeniu nákladov na spotrebu čistiacich prostriedkov, nákup ochranných rúšok a nákup 
výpočtovej techniky potrebnej na zabezpečenie online vyučovania. Úspora nákladov bola 
vykázaná na položkách energií a súťaží. 

 
V zmysle § 21 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevková 

organizácia je právnická osoba mesta, ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom a ktorej 
spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.  

Tržby z predaja celkom (ú. 602):                           88 208,54 eur 
 

Výrobné náklady celkom (ú. 501, 502, 511, 
512, 513, 518, 521, 524, 527, 538, 551): 

                     1 133 845,76 eur 

Percentuálny pomer:                              7,78 % 

Z uvedeného prepočtu je zrejmé, že zákonná podmienka pre príspevkovú organizáciu bola 
splnená. 

 
2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve v § 6 ods. 3. Spôsob vykonania inventarizácie je 
upravený v § 29 a § 30 citovaného zákona. 

ZUŠ vykonala v čase od 3.11.2020 do 30.11.2020 fyzickú inventúru hmotného majetku 
a v čase od 3.12.2020 do 22.1.2021 dokladovú inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov. Na vykonanie inventarizácie boli riaditeľom ZUŠ vymenované komisie:  

− Ústredná inventarizačná komisia 
 

− Čiastkové inventarizačné komisie  
➢ vyraďovacia komisia 
➢ likvidačná komisia 
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➢ komisia na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni 
ZUŠ. 

V čase výkonu kontroly mala ZUŠ upravený postup pri inventarizácii majetku smernicou. 
Kontrolná skupina po preskúmaní smernice odporúča uvedenú smernicu po formálnej 

stránke upraviť podľa platného znenia príkazu primátora č. 10/2003 v znení príkazu primátora 
č. 17/2011, ktorý bol vydaný pre Mestský úrad Trnava, Mestskú políciu Trnava, príspevkové 
organizácie a rozpočtové organizácie zriadené mestom Trnava ako pravidlá, ktorými sa upresňuje 
realizácia inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov  majetku a záväzkov (ďalej "inventarizácia") 
mesta Trnava, a to napr: 
➢ výraz „dielčia inventarizačná komisia“ nahradiť výrazom „čiastková inventarizačná komisia“ 

a výraz „DIK“ sa nahradiť výrazom „ČIK“.  
➢ v Prílohe č. 1 – Postup pri realizácii inventarizácie v časti Základné pojmy v bode 1 nahradiť 

pôvodný text Predmetu inventarizácie novým textom. 
Pri kontrole inventúrnych súpisov bolo zistené, že sú doložené potrebné podklady, ktoré 

preukazujú vykonanie fyzickej alebo dokladovej inventúry inventarizačnou komisiou. Kontrolná 
skupina konštatuje, že všetky predložené inventúrne súpisy sú kompletné a obsahujú všetky 
náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve a taktiež, že boli zinventarizované všetky účty 
súvahy, ktoré vykazovali zostatok k 31.12.2020. 

Inventúrny súpis pozemkov a inventúrny súpis stavieb obsahujú doklad overujúci skutočný 
stav a to list vlastníctva č. 5000. Ustanovenie Článku 8 ods. 3 písm. c) smernice bolo týmto 
dodržané. Avšak na predmetnom liste vlastníctva č. 5000 absentuje informácia o správcovstve 
majetku mesta ZUŠ, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. 
o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p , podľa ktorých: 
„organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce 
podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať správu majetku obce“ a „vlastníci a 
iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo 
vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť 
každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej 
skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto 
údajov do katastra“ – KZ č. 1.  

Pri kontrole inventarizačného zápisu ZUŠ za rok 2020  kontrolná skupina konštatovala, 
že predložený inventarizačný zápis obsahuje všetky náležitosti podľa § 30 ods. 3 zákona 
o účtovníctve. Inventarizácia je úplná, nakoľko boli inventarizované všetky účty majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov evidované v účtovníctve a porovnané na skutočný stav 
nachádzajúci sa v účtovnej jednotke. 

Na základe preskúmania predložených dokladov – inventúrne súpisy, inventarizačný zápis, 
súvaha, hlavná kniha k 31.12.2020 kontrolná skupina konštatuje, že skutočný stav majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov je rovnaký ako stav v účtovníctve a neboli vyčíslené 
žiadne inventarizačné rozdiely. 
 Ústredná inventarizačná komisia Uznesením č. 97 zo dňa 26.11.2020 odsúhlasila návrh 
vyraďovacej komisie ZUŠ o vyradenie neopraviteľného dlhodobého hmotného majetku 
v obstarávacej hodnote 3 439,89 eura.  
 Majetok bol vyradený a bolo s ním naložené v zmysle rozhodnutia riaditeľa ZUŠ 
nasledovne: 

• výpočtová technika a elektrické prístroje boli odovzdané zbernému dvoru na ekologickú 
likvidáciu 

• ostatné predmety boli vyvezené do zberného dvora. 
 
 

3. Účtovné a pokladničné doklady 
ZUŠ na vedenie účtovníctva používa prostriedky výpočtovej techniky v súlade so zákonom 

o účtovníctve. Účtovníctvo je spracované prostredníctvom programového vybavenia VinIBEU 
z IVES Košice.  
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Na posúdenie predmetnej oblasti boli náhodným výberom na základe úsudku kontrolóra 
vybrané účtovné doklady za mesiac jún 2020 a boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Pri kontrole bolo konštatované, že účtovné doklady zaúčtované v kontrolovanom období 
boli založené v rámci mesiaca v členení na bežný účet, dotačný účet a účet sociálneho fondu, ku 
ktorým boli založené doklady, na základe ktorých sa účtovalo. Boli očíslované a usporiadané 
chronologicky v súlade s Vnútorným predpisom. Kontrolou boli overené všetky pohyby na 
bankových účtoch, bola skontrolovaná ekonomická klasifikácia, súvzťažnosti účtov  a bolo 
konštatované, že jednotlivé prípady boli zaúčtované a zdokladované v súlade so zákonom 
o účtovníctve. K 30.6.2020 boli účtované aj odpisy majetku. 
 Pohyby na účte ako aj vybrané účtovné prípady boli porovnané na účtovný denník, hlavnú 
knihu, rekapituláciu, ktoré boli založené v samostatnom spisovom obale.  
 V kontrolovanom období mesiaca jún 2020 tvorili príjmy ZUŠ najmä dotácia zriaďovateľa 
na osobné náklady a prevádzku, školné, a príjmy z nájomného. 
 Najväčšiu časť výdavkov tvorili mzdy a odvody, ďalej platby za plyn, elektrinu, vodné 
a stočné, výdavky na telekomunikačné služby, servisné práce za kamerový systém, čistiace 
a kancelárske potreby a oprava komína. 

Kontrolou účtovných dokladov neboli zistené nedostatky. 
V internej Smernici zásad vedenia pokladnice s platnosťou a účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej 

len “Smernica”) má ZUŠ vymedzené zásady vedenia tuzemskej pokladnice a nakladania 
s majetkom v nej, hmotnú zodpovednosť za stav pokladničnej hotovosti a náplň činnosti 
pokladníka. 
 Na posúdenie správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou boli náhodným 
výberom na základe úsudku kontrolóra vybraté doklady za mesiac február 2020 a boli 
konštatované nasledovné skutočnosti: 
 Evidencia pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti bola vedená v pokladničnej knihe 
v priebehu mesiaca ručne. V pokladničnej knihe boli zaznamenané jednotlivé pokladničné 
operácie chronologicky, prehľadne, zostatok v pokladnici bol vykazovaný po každej uskutočnej 
finančnej operácii. Na konci mesiaca účtovníčka spracovala pokladničné doklady v programovom 
vybavení na zaúčtovanie. 

Kontrolná skupina konštatuje, že predložené pokladničné doklady obsahovali náležitosti 
účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve ako aj čl. B.1 Smernice. 

Pri kontrole bolo konštatované aj správne uplatnenie ekonomickej klasifikácie. 
Dňa 9.6.2021 vykonala kontrolná skupina mimoriadnu inventarizáciu peňažných 

prostriedkov v hotovosti podľa § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve s konštatovaním, že neboli 
vykázané inventarizačné rozdiely. Na základe uvedeného bol spísaný Zápis o vykonaní 
mimoriadnej inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti  

Pri kontrole správnosti pokladničných dokladov neboli zistené nedostatky. Kontrolná 
skupina však odporúča viesť evidenciu pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladničnej 
knihe elektronicky. 
 
4. Vybavovanie sťažností a petícií 

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZUŠ je upravený zákonom č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a internou 
smernicou ZUŠ k vybavovaniu sťažností a petícií pod názvom Vybavovanie sťažností a petícií 
fyzických a právnických osôb v podmienkach ZUŠ Mikuláša Schneidera – Trnavského (ďalej 
„smernica“),  Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZUŠ je upravený zákonom č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v z. n. p. (ďalej len „petičný zákon“). 

Kontrolná skupina po preskúmaní smernice odporúča uvedenú smernicu upraviť na 
podmienky ZUŠ najmä v častiach: 
➢ Článok 2 ods. 1 písm. a) smernice, upraviť definíciu sťažnosti, 
➢ Článok 6 ods. 1 – 4 smernice, vymedziť kompetencie medzi sekretariátom, riaditeľom ZUŠ, 

štátnou školskou inšpekciou a zriaďovateľom. 
➢ Článok 11 ods. 14 smernice upraviť postup pri vybavovaní petície zamestnancom mesta.  



 

16-6/1/11 
 
 

V roku 2020 neboli na ZUŠ podľa Centrálnej evidencie sťažností doručené žiadne podania 
posúdené a vybavované ako sťažnosť resp. petícia a tiež kontrolou záznamov v registratúrnych 
denníkoch ZUŠ za rok 2020 neboli zistené ďalšie podania, ktoré by z obsahového a formálneho 
hľadiska spĺňali pojmové znaky sťažnosti resp. petície.  

Kontrolou vybavovania sťažností a petícií na ZUŠ neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
5. Verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie 
služieb; súťaž návrhov; zadávanie koncesií na stavebné práce, na služby a správu vo verejnom 
obstarávaní (ďalej len „VO“) vymedzuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VO“). 

Vzhľadom k tomu, že ZUŠ nemá vypracovaný osobitný interný predpis, v ktorom by 
stanovila ďalšie postupy  pri VO v rámci organizácie, ZUŠ postupuje podľa dikcie zákona o VO. 
Z dôvodu sprehľadnenia a zjednotenia postupov pri VO, najmä prípravy, realizácie a archivácie, 
kontrolná skupina odporúča vypracovať interný predpis na podmienky ZUŠ. Takáto povinnosť síce 
nevyplýva povinnej osobe priamo zo zákona, ale úprava procesu v internom predpise vnáša 
poriadok a istotu do procesu riadenia a zároveň uľahčuje prácu zamestnancov. 

Na základe úsudku kontrolóra si kontrolná skupina vyžiadala podklady k VO na zákazku 
Výpočtová technika na zabezpečenie online-vyučovania. ZUŠ v zmysle priložených podkladov 
postupovala podľa § 81 písm. c) zákona o VO (priame rokovacie konanie pre nadlimitné zákazky), 
ktorý vymedzuje: „zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na 
poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným 
obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno 
uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením“. Dôvodom 
mimoriadnej udalosti bolo aj ohrozenie zdravia II. stupňa, na základe čoho bola MV SR bola 
vyhlásená krízová situácia v súvislosti s koronavírusom. 

Kontrolou bolo zistené, že súčasťou spisovej dokumentácie k uvedenému VO nebol 
podklad preukazujúci stanovenie PHZ (cena bez DPH) celej zákazky, ktorý možno považovať za 
jeden z podstatných úkonov pri VO a ktorý je nutné z dôvodu preskúmateľnosti zachovávať. 
Spisová dokumentácia k obstarávaniu výpočtovej techniky na zabezpečenie online-vyučovania 
neobsahuje doklad preukazujúci stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, čo nie je v súlade s 
§ 6 zákona o VO. – KZ č. 2. 

Podľa predloženej dokumentácie pri tomto VO neprišlo k účelovému rozdeleniu zákazky.  
Podľa § 82 ods. 4 zákona o VO: „Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie konanie 

z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný poslať úradu pred uzavretím zmluvy elektronicky vo 
formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu oznámenie, v ktorom odôvodní 
jeho použitie; to neplatí, ak verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu.“ 
Pri kontrole bolo zistené, že povinná osoba pri zvolenom postupe (priame rokovacie konanie pre 
nadlimitné zákazky) nedodržala povinnosť zaslania oznámenia s odôvodnením použitia 
rokovacieho konania z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti Úradu pre verejné obstarávanie, 
rovnako tak povinná osoba neuverejnila oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu, čím došlo k 
porušeniu § 82 ods. 4 zákona o VO – KZ č. 3. 

Kontrolná skupina konštatuje, že aj napriek tomu, že išlo o zákazku s nízkou hodnotou 
a povinná osoba nepostupovala podľa § 117 zákona o VO, zákon nevylučuje použitie prísnejšieho 
postupu pri VO, je však potrebné postupovať vo všetkých častiach podľa príslušných ustanovení 
zvoleného postupu. 

V zmysle § 117 ods. 6 zákona o VO má ZUŠ povinnosť zverejňovať na svojom profile 
súhrnnú správu do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Kontrolná skupina konštatovala, že 
ZUŠ v zriadenom profile zverejňovala súhrnné správy za jednotlivé štvrťroky roku 2020. Avšak pri 
zverejnení súhrnných správ za III. - IV. štvrťrok 2020 nebola dodržaná 30-dňová lehota po skončení 
kalendárneho štvrťroka, čím došlo k porušeniu § 117 ods. 6 zákona o VO – KZ č. 4. 

Kontrolou bolo zistené, že všetky súhrnné správy obsahovali podľa zákonnej dikcie 
požadované náležitosti - hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.  
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6. Výkon základnej finančnej kontroly 
Povinná osoba má s účinnosťou od 1.1.2016 vypracovanú „Smernicu o výkone finančnej 

kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v podmienkach ZUŠ Mikuláša 
Schneidera Trnavského“ (ďalej „Smernica o výkone FK“). Prílohy č. 1 a 2 k Smernici o výkone FK 
tvorí postup zadávania objednávok a vzory otlačkov pečiatky finančnej kontroly zodpovedných 
pracovníkov ZUŠ. 

Pri kontrole bolo zistené, že osoby oprávnené uskutočňovať ZFK potvrdzovali jej overenie 
na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou a to vyjadrením, „či je, alebo nie je 
možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala“ a uviedli svoje meno a priezvisko, 
podpis, dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tak ako je to uvedené v Prílohe č. 2 
k Smernici o výkone FK. 

Použitie uvedenej formulácie (vyjadrenia) osôb vykonávajúcich ZFK je možné v zmysle 
Metodického usmernenia MF SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávajúcej 
podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p., ktoré bolo vydané v nadväznosti na novelu zákona č. 357/2015 Z. z., zverejnenej 
v Zbierke zákonov pod číslom 272/2018 Z. z. a nadobudnutím účinnosti 1. januára 2019. 

Kontrolná skupina skontrolovala overovanie finančných operácií, resp. ich častí ZFK podľa 
§ 6 a 7 zákona o finančnej kontrole na vyžiadaných dokladov súvisiacich s predmetom kontroly. 
Pri kontrole bolo zistené, že povinná osoba uskutočňuje ZFK na interných dokladoch, 
objednávkach, faktúrach, zmluvách, príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch, 
rozúčtovaní miezd. Päť nájomných zmlúv na prenájom nebytových a bytových priestorov 
v správcovstve ZUŠ (Elux, spol. s.r.o. z 30.12.2004, ReBarbora spol. s r.o. z 30.5.2017, DaSen 
spol s r.o. z 15.6.2005, Jaroslav Grinaj  z 2.11.2016, Trnavský komorný orchester z 30.11.2010) 
nebolo overených základnou finančnou kontrolou podľa § 6 a 7 zákona o finančnej kontrole – KZ č. 
5.  
 
7. Prenájom nebytových a bytových priestorov 

Prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove ZUŠ bol počas roku 2020 
uskutočňovaný na základe platných štyroch nájomných zmlúv, uzatvorených medzi 
prenajímateľom ZUŠ a jednotlivými nájomcami nasledovne: 
1. Nájomca: Elux, spol. s.r.o.  pôvodne (r. 2005) predajňa Elektro domácnosť 64,03 m2 (50,61 m2 
obch.priestory a  13,42 m2 ost. NP), od 3.7.2017 a 20.3.2018 bola uskutočnená zmena konateľa 
a obchodnej činnosti: poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 
konzumáciu, sprostredkovanie tovaru, ..... 
2. Nájomca: ReBarbora spol. s r.o. – výroba a predaj cukrárenských výrobkov, celková plocha 
54,20 m2, nájom od 1.6.2017. 
3. Nájomca: DaSen spol. s r.o. – na obchodnú činnosť (jablonecká bižutéria), celková plocha 23,00 
m2, nájom od 15.6.2005 do 31.8.2020. 
4. nájomca Jaroslav Grinaj – služobný byt, nájom od 2.11.2016, na dobu určitú, počas výkonu 
práce  - funkcie školník-údržbár, celková plocha 94,32 m2. 
5. nájomca: Trnavský komorný orchester –  skúšky orchestra, nájom od 1.11.2010 na dobu 
neurčitú, prenajatá plocha 62 m2 podľa harmonogramu 2 hodiny týždenne, 

Počas roku 2020 bola s ohľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia 
ochorenia COVID–19 upravená výška nájmu nebytových priestorov na sumu 1,00 euro/mesiac 
uzneseniami MR č. 173 zo dňa 9.4.2020, č. 188 zo dňa 21.- 24.5.2020, č. 282 zo dňa 30.10.- 
2.11.2020. Na základe žiadosti bola ZUŠ poskytnutá dotácia Ministerstva hospodárstva SR na 
troch nájomcov (pod č. 1-3) ako pomoc, ktorá bola reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych 
ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením 
následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

Pri kontrole boli porovnané predpísané platby za nájom, zálohové platby za energie, vodné 
a stočné so skutočnými platbami, premietnutými v účtovníctve, ale aj vo Vyúčtovaní nájomného 
a služieb za tri nebytové priestory a jeden bytový priestor od 1.1.2020 do 31.12.2020. Trnavskému 
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komornému orchestru boli vystavené dve faktúry na základe skúšok realizovaných v budove ZUŠ 
na obdobie 1. a 2. polroku. 

Platby za prenájom (nájomné a energie, resp. vodné a stočné) nebytových priestorov boli 
uhrádzané mesačne bankovým prevodom na účet ZUŠ, platba za prenájom služobného bytu bola 
uskutočňovaná cez pokladňu. 
Nájmy boli účtované na účte 311 – odberatelia v analytickom rozlíšení podľa jednotlivých 
nájomcov. Na účte 311 – Odberatelia bol k 31.12.2020 evidovaný zostatok vo výške 56,94 eur, 
ktorý predstavoval nedoplatok nájomného od spoločnosti Elux, s.r.o.  
Zálohy na ÚK a vodné, stočné boli účtované na účte 324 – prijaté preddavky s konečným 
zostatkom k 31.12.2020 v čiastke 0,00 eura. Jednotlivé služby a nájomníci boli v účtovníctve 
rozlíšení podľa analytickej evidencie 324.12 – 17. 

Vo vyhodnotení príjmovej časti rozpočtu boli uvedené celkové príjmy v čiastke 
1 140 500,59 eur, pričom príjmov za nebytové a bytové priestory sa týkali dve položky, a to: 
o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (kód ekonomickej klasifikácie 212 003) 

spolu v čiastke 15 305,09 eura 
o príjem zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy, t. j. tri dotácie Ministerstva hospodárstva na nájomné ako pomoc na podporu 
ekonomiky v súvislosti s vypuknutím COVID-19 (kód ekonomickej klasifikácie 312 001)  
spolu v čiastke 1 425,69 eura. 
Kontrolou bola overená správnosť vykázaných položiek za prenájom nebytových 

a bytových priestorov a neboli zistené rozdiely. 
 
8. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“) upravuje podmienky, 
postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 

Povinná osoba mala v čase výkonu kontroly vypracovanú Smernicu o postupe pri povinnom 
zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv (ďalej len „smernica“), ktorej účelom bolo stanoviť 
jednotný postup pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr ZUŠ. Smernica nadobudla 
účinnosť dňom 1.1.2018.  

Pri kontrole bolo konštatované, že povinná osoba zverejňuje uzatvorené zmluvy, údaje 
o vyhotovených objednávkach a faktúrach na svojej webovej stránke:  
https://zustrnavskeho.edupage.org/. 

V kontrolovanom období roku 2020 bolo na stránke ZUŠ zverejnených: 
➢ 10 zmlúv, z toho podľa druhu zmluvy: 1 nájomná zmluva, 1 iná zmluva, 4 zmluvy podľa 

§ 269 Obchodného zákonníka, 1 zmluva o výpožičke, 2 zmluvy podľa § 51 Občianskeho 
zákonníka a 1 Kolektívna zmluva. 

➢ 97 objednávok a 196 faktúr (z toho 12 faktúr z roku 2019 a 184 faktúr za rok 2020) 
Posúdenie povinných údajov pri zverejnených dokumentoch bolo uskutočnené náhodným 

výberom na základe úsudku kontrolóra na vzorke zmlúv, faktúr a objednávok a bolo zistené: 
Zmluva č. 107/2019 nebola zverejnená v lehote podľa § 5a) ods. 9 infozákona, t. j. 

bezodkladne po uzavretí zmluvy, ale až po 37 dňoch od dátumu uzavretia – KZ č. 6. 
Pri dvanástich vybraných objednávkach neboli zverejnené údaje podľa § 5b ods. 1 písm. a) 

bod 7a. a 7b infozákona, a to údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: (7a.) meno a 
priezvisko fyzickej osoby, (7b.) funkcia fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje – KZ č. 7. 
Štyri náhodne vybrané objednávky neboli zverejnené v lehote podľa § 5b ods. 2 infozákona, t. j. do 
desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia – KZ č. 8. 
 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Na liste vlastníctva č. 5000 absentuje informácia o správcovstve majetku 
mesta ZUŠ M. Schneidera – Trnavského, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p , 
podľa ktorých: „organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu 

https://zustrnavskeho.edupage.org/
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nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať správu 
majetku obce“ a „vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra 
týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť 
v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, 
zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej 
lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra“. 
Kontrolné zistenie č. 2: Spisová dokumentácia k obstarávaniu výpočtovej techniky na 
zabezpečenie online-vyučovania neobsahuje doklad preukazujúci stanovenie predpokladanej 
hodnoty zákazky, čo nie je v súlade s § 6 zákona o VO. 
Kontrolné zistenie č. 3: Podľa zvoleného postupu povinnou osobou (priame rokovacie konanie pre 
nadlimitné zákazky) nebola dodržaná povinnosť zaslania oznámenia s odôvodnením použitia 
rokovacieho konania z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti Úradu pre verejné obstarávanie, 
rovnako tak nebolo povinnou osobou uverejnené oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu, čím došlo 
k porušeniu § 82 ods. 4 zákona o VO. 
Kontrolné zistenie č. 4: Nebola dodržaná 30-dňová lehota po skončení kalendárneho štvrťroka na 
zverejnenie súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa  za III. - IV. štvrťrok 2020, čím došlo 
k porušeniu § 117 ods. 6 zákona o VO. 
Kontrolné zistenie č. 5: Päť nájomných zmlúv na prenájom nebytových a bytových priestorov 
v správcovstve ZUŠ (Elux, spol. s.r.o. z 30.12.2004, ReBarbora spol. s r.o. z 30.5.2017, DaSen 
spol s r.o. z 15.6.2005, Jaroslav Grinaj  z 2.11.2016, Trnavský komorný orchester z 30.11.2010) 
nebolo overených ZFK podľa § 6 a 7 zákona o finančnej kontrole. Poznámka: nájomné zmluvy 
uzatvorené pred 1.1.2016 podliehali overeniu predbežnou finančnou kontrolou podľa § 9 zákona 
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. 
Kontrolné zistenie č. 6: Zmluva č. 107/2019 nebola zverejnená v lehote podľa § 5a) ods. 9 
infozákona, t. j. bezodkladne po uzavretí zmluvy, ale až po 37 dňoch od dátumu uzavretia 
Kontrolné zistenie č. 7: Pri všetkých dvanástich vybraných objednávkach absentovali (neboli 
zverejnené) údaje podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 7a. a 7b infozákona, a to údaje o fyzickej osobe, 
ktorá objednávku podpísala: (7a.) meno a priezvisko fyzickej osoby, (7b.) funkcia fyzickej osoby, 
ak takáto funkcia existuje. 
Kontrolné zistenie č. 8: Objednávky pod číslom 1.,2.,3. a 4. uvedené v Prílohe č. 3 neboli 
zverejnené v lehote podľa § 5b ods. 2 infozákona, t. j. do desiatich pracovných dní odo dňa ich 
vyhotovenia. 
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: V súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p. navrhnúť na stredisko geodézie zápis 
správy majetku mesta a dbať na to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo 
vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov boli v katastri riadne evidované. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 2: V súlade s princípom transparentnosti dokumentovať kompletné 
podklady, na základe ktorých prišlo k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky tak, aby boli 
preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie v zmysle s § 6 zákona o VO. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 3: Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác formou priameho 
rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej udalosti poslať úradu pred uzavretím zmluvy 
elektronicky oznámenie, v ktorom bude odôvodnené použitie zvoleného postupu, resp. uverejniť 
oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu v zmysle s § 82 ods. 4 zákona o VO. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 4: Pri zverejnení súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa  
dodržiavať lehoty uvedené v § 117 ods. 6 zákona o VO. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 5: Zmluvy na prenájom nebytových a bytových priestorov 
v správcovstve ZUŠ overovať ZFK podľa § 6 a 7 zákona o finančnej kontrole.  
Ku kontrolnému zisteniu č. 6: Pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv dodržiavať lehoty 
podľa § 5a) ods. 9 infozákona 
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Ku kontrolnému zisteniu č. 7: Pri vyhotovených objednávkach zverejňovať najmä údaje definované 
v § 5b ods. 1 písm. a) infozákona. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 8: Zverejňovať objednávky v stanovenej lehote v zmysle § 5b ods. 2 
infozákona, t. j. do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. 
 

Ďalšie odporúčania: 
1. Upraviť Smernicu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov po 

formálnej stránke podľa platného znenia príkazu primátora č. 10/2003 v znení príkazu 
primátora č. 17/2011, ktorý bol vydaný pre Mestský úrad Trnava, Mestskú políciu Trnava, 
príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie zriadené mestom Trnava ako pravidlá, 
ktorými sa upresňuje realizácia inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku 
a záväzkov mesta Trnava. 

2. Evidenciu pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladničnej knihe viesť 
elektronicky. 

3. Upraviť smernicu „Vybavovanie sťažností a petícií fyzických a právnických osôb 
v podmienkach ZUŠ Mikuláša Schneidera – Trnavského“, najmä v článkoch  

➢ článok 2 ods. 1 písm. a) smernice 
➢ článok 6 ods. 1 – 4 smernice 
➢ článok 11 ods. 14 smernice, tak ako je uvedené v časti 4 tejto Správy z kontroly č.13/2021 

4. Vypracovať interný predpis upravujúci postupy  pri VO na podmienky ZUŠ. 
 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 28.7.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 30.7.2021. Povinná osoba predložila písomný 
zoznam prijatých opatrení v uloženej lehote dňa 31.8.2021 a lehota na splnenie prijatých opatrení 
je do 29.10.2021. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 30.7.2021. 
 
Kontrola č. 14/2021 
Kontrola potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s. za rok 2019 v zmysle Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste 
Trnava a jej dodatkov. Kontrolovaným obdobím je rok 2019. Kontrola je uskutočňovaná aj 
v súlade s Uznesením MZ č. 489 zo dňa 29.9.2020, ktorým MZ požiadalo hlavného kontrolóra 
o vykonanie kontroly potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s. za rok 2019 v zmysle 
Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb 
v meste Trnava a jej dodatkov. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu:  
1. Kontrola ekonomickej oprávnenosti úplných vlastných nákladov a tržieb podľa položiek 

dopravcu 
2. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami mesta na 

výkon dopravy vo verejnom záujme na mestskej autobusovej doprave za uplynulé 
obdobie 
Cieľom kontroly je preveriť súlad použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov z rozpočtu 

mesta so Zmluvou o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy 
osôb v meste Trnava zo dňa 26.6.2018 a jej dodatku č. 1. Povinnou osobou je ARRIVA Trnava, 
a.s., Nitrianska 5, Trnava.  

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
Kontroly č. 15, 16, 17, 18, 19, 20/2021 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta 
u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020. 
Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave a kontrolovaným obdobím bol rok 2020. 
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Kontroly boli uskutočnené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch 3.8.2021 – 7.9.2021 podľa jednotlivých bodov kontrolného 
postupu: 
1. Kontrola súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej 

dotácie. 
2. Dodržanie účelu použitia poskytnutej finančnej dotácie, kompletnosť a termín zúčtovania. 
3. Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). V § 7 ods. 4 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa ustanovuje komu a na aký účel sa môžu 
dotácie poskytnúť a zároveň sa ustanovuje povinnosť mesta vydať všeobecne záväzné nariadenie: 
„právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, lebo poskytujú 
služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne 
záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.“ 

Mesto Trnava malo pre rok 2020 poskytovanie dotácií upravené Všeobecne záväzným 
nariadením č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 
účinným od 19.5.2017, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 506, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN 482 účinným od 1.3.2019 (ďalej len „VZN č. 482“). 

Dotácie boli poskytované príjemcom na základe zmlúv o poskytnutí dotácie. 
Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) „ verejné prostriedky rozpočtované na príslušný 
rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou tých verejných prostriedkov, 
ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s týmto alebo osobitným zákonom možno použiť 
v nasledujúcom rozpočtovom roku.“ Do plnenia rozpočtu mesta sa podľa § 13 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zahrňujú len tie príjmy, výdavky a finančné 
operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku a na zaradenie príjmu alebo výdavku 
do plnenia rozpočtu mesta v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania 
prostriedkov z príslušného účtu mesta. V zmysle uvedených ustanovení príslušných právnych 
noriem vyplýva pre príjemcov dotácií povinnosť použiť dotácie do konca rozpočtového roka, 
v ktorom im boli poskytnuté. 

Ciele podporovaných projektov v jednotlivých oblastiach boli stanovené v Prílohách č. 1 až 
9 VZN č.428. 

Na posúdenie dodržiavania súladu vyúčtovaných dotácií s uzatvorenými Zmluvami 
o poskytnutí finančnej dotácie boli ku kontrole vybrané dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 
2020. 

V Čl. 7 ods. 2 VZN č. 482 je uvedené: „Mestský úrad v Trnave po uplynutí termínu 
stanoveného na podávanie žiadosti o dotácie bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, predloží 
žiadosti o dotácie na posúdenie do komisií“. 

Čl. 4 ods. 2 VZN č. 482 „Kompetencie pri schvaľovaní dotácií“ ohraničuje výšku finančnej 
čiastky, ktorú môže na základe rozhodnutia prideliť primátor mesta, mestská rada a mestské 
zastupiteľstvo: 
A) primátor schvaľuje dotáciu v sume do 1 000 eur (vrátane), 
B) mestská rada schvaľuje dotáciu v sume nad 1 000 eur do 3 000 eur (vrátane), 
C) mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu v sume nad 3 000 eur. 

Podľa čl. 7 ods. 6 VZN č. 482 „Po schválení dotácie primátorom mesta, mestskou radou 
alebo mestským zastupiteľstvom spracuje Mestský úrad v Trnave zmluvu medzi príjemcom dotácie 
a mestom Trnava a predloží ju na podpis primátorovi mesta“.  

 
Uzatvorené zmluvy sa následne zverejňujú v súlade s ustanovením §5a zákona 
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č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) na stránke mesta Trnava 
(ďalej „v sekcii Zmluvy, faktúry, objednávky, časť Zmluvy Mesta Trnava: 
https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:1:  

Okrem povinného zverejňovania zmlúv o poskytnutí dotácie sú dotácie zverejňované aj na 
elektronickej úradnej tabuli mesta v časti Dotácie 
https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=820:0:  

Dotácie boli tiež zverejňované aj osobitne na webovom sídle mesta Trnava v časti Mestský 
grantový program, kde možno dotácie dohľadať a vytvoriť si prehľad o ich poskytovaní 
https://www.trnava.sk/sk/clanok/mestsky-grantovy-program.  

Čerpanie dotácií podľa oblastí je taktiež každoročne zverejňované v záverečnom účte 
mesta Trnava za uplynulý rok v časti Samospráva, Rozpočet a záverečný účet, časť Záverečný 
účet: https://www.trnava.sk/sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta 

 
V súlade s čl. 10 ods. 1 VZN č. 482: „subjekt je povinný vyčerpať poskytnuté finančné 

prostriedky najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.“  
Podľa čl. 10 ods. 2 VZN č. 482 „subjekty, ktoré získajú dotácie, sú povinné bezodkladne po 

ich čerpaní, najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka predložiť mestu 
Trnava prostredníctvom mestského úradu zúčtovanie.“.  

Pri kontrole poskytnutých dotácií kontrolná skupina porovnáva konkrétne žiadosti o dotácie 
mesta Trnava na rok 2020 predložené žiadateľmi s uzatvorenými Zmluvami o poskytnutí finančnej 
dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 medzi mestom Trnava - poskytovateľom dotácie 
a  subjektami - príjemcami dotácie a skutočným použitím dotácie, preukázaným pri zúčtovaní – 
Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trnava v roku 2020. Porovnávané boli konkrétne položky 
uvedené v žiadosti s dokladmi, ktoré predložil príjemca dotácie ku konečnému zúčtovaniu finančnej 
dotácie poskytnutej mestom Trnava. Predložené doklady obsahujú informácie o realizácii 
jednotlivých projektov, fotokópie dodávateľských faktúr s opisom prác, služieb a tovarov spolu 
s dokladom o ich zaplatení, resp. fotokópiou dokladu o nákupe a požaduje sa aj dokumentácia 
o realizácii predmetu dotácie - fotografie z podujatia a podobne. 
 
 

Kontrola č. 15/2021 
Program 10 Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné výdavky, 
10.1.1.3 Dotácie, oblasť športové aktivity. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor 
školstva, mládeže a športu. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 10 Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné 
výdavky, 10.1.1.3 Dotácie, oblasť športové aktivity bola schválená vo výške 50.000,00 eur. Prvou 
aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou uznesením MZ č. 367/2020 v bode 
2 dňa 28.4.2020 bola čiastka znížená na 0,00 eur z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 
šírením ochorenia COVID 19. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 29.9.2020 uznesením č. 
459/2020 v bode 2 písmeno a) schválilo 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava, v ktorej bola 
schválená výška dotácii pre športové aktivity vo výške 39 900,00 eur. Záverečný účet mesta Trnava 
bol schválený uznesením č. 619/2021 bod 2 písm. a), pre oblasť športové aktivity bolo čerpanie vo 
výške 27 199,00 eur. 

Ciele podporovaných projektov v oblasti Športových aktivít boli stanovené v Prílohe č. 1 
VZN č.428, a to na podporu športovej činnosti nosných športových organizácií, podporu športovej 
činnosti ostatných športových organizácií, podporu organizácie športových podujatí, podporu 
športu pre všetkých, podporu malých investícií a opráv, podporu úhrady prenájmov tréningových 
objektov. 

Na posúdenie dodržiavania súladu vyúčtovaných dotácií v oblasti športové aktivity 
s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej dotácie bolo ku kontrole vybraných 12 dotácií 
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2020 pre oblasť športové aktivity. Doručené žiadosti 

https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:1
https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=820:0
https://www.trnava.sk/sk/clanok/mestsky-grantovy-program
https://www.trnava.sk/sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta
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o dotáciu obsahovali náležitosti uvedené v čl. 5 VZN č. 482, čo potvrdili priložené správy 
z administratívnej finančnej kontroly, podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava.  

Všetkých kontrolovaných dotácií pre oblasť športové aktivity bolo schválených nasledovne, 
v súlade s čl. 4 ods. 2 VZN č. 482: 
o 6 dotácií v celkovej čiastke 3 000,00 eur schválil primátor mesta 19.10.2020, 
o 6 dotácií v celkovej čiastke 12 000,00 eur bolo schválených uznesením mestskej rady 

č. 269/2020 zo dňa 27.10.2020. 
Všetkých 12 zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 boli 

po uskutočnenej základnej finančnej kontrole vykonanej podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnej kontrole a audite“) podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie 
a následne boli zverejnené na webovej stránke mesta. 

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s § 5a zákona 
o slobode informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej 
a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti športové aktivity bolo vo 
výške 27 199,35 eur, z rozpočtovanej čiastky (tretej aktualizácie rozpočtu) 39 900,00 eur, t.j. 
čerpanie dotácií v percentuálnom vyjadrení bolo 69,74%. 
 Kontrolná skupina skontrolovala súlad vyúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti športové aktivity. 

Všetky finančné prostriedky z kontrolovaných dotácií v oblasti športové aktivity boli použité 
v roku 2020 v súlade s čl. 10 ods. 1 VZN č. 482 a ich vyúčtovanie bolo predložené v termíne do 
15.1.2021 podľa čl. 10 ods. 2 VZN č. 482. 

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020 z Programu 10 Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 
Bežné výdavky, 10.1.1.3 Dotácie, oblasť športové aktivity boli vyúčtované v súlade s VZN č. 482 
bez kontrolného zistenia. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 6.9.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 7.9.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 15/2021 
povinnej osobe. 
 
 

Kontrola č. 16/2021 
Program 2 Životné prostredie, 2.1 Podprogram Zeleň, 2.1.1 Bežné výdavky, 2.1.1.4 Dotácie 
na ekológiu a životné prostredie. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný 
a životného prostredia. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 2 Životné prostredie, 2.1 Podprogram Zeleň, 2.1.1 Bežné výdavky, 2.1.1.4 
Dotácie na ekológiu a životné prostredie bola schválená v sume 3 000,00 eur. Prvou aktualizáciou 
rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou uznesením MZ č. 367/2020 v bode 2 dňa 
28.4.2020 bola z dôvodu presunu finančných prostriedkov na prijaté mimoriadne opatrenia 
v súvislosti s ochorením COVID-19 suma 3 000,00 eur znížená na 0,00 eur. Treťou aktualizáciou 
rozpočtu mesta Trnava schválenou dňa 29.9.2020 uznesením č. 459/2020 v bode 2 písmeno a) 
bola výška dotácií  pre ekológiu a životné prostredie navýšená na sumu 3 000,00 eur. Podľa 
Záverečného účtu mesta Trnava, ktorý bol schválený dňa 27.4.2021 uznesením č. 619/2021 v 
bode 2 písm. a), bolo čerpanie finančných prostriedkov na dotácie pre ekológiu a životné prostredie 
v sume 3 000,00 eur. 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na projekty v oblasti ekológie a životného 
prostredia sú uvedené v Prílohe č. 8 k VZN č. 482. Hlavné ciele podporovaných projektov v oblasti 
ekológie a životného prostredia sú podpora projektov a aktivít vedúcich k zlepšeniu a k ochrane 
životného prostredia a prírodných hodnôt, k formovaniu pozitívneho vzťahu obyvateľov 
k životnému prostrediu a k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia. 

Na posúdenie dodržiavania súladu zúčtovaných dotácií v oblasti ekológia a životné 
prostredie s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej dotácie bolo ku kontrole predložených 
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všetkých 8 dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2020 pre oblasť ekológia a životné 
prostredie. Doručené žiadosti o dotáciu obsahovali náležitosti uvedené v čl. 5 VZN č. 482, čo 
potvrdili priložené správy z administratívnej finančnej kontroly podpísané zodpovednými 
zamestnancami mesta Trnava.  

Z predložených dotácií bolo všetkých 8 dotácií spolu v sume 3 000,00 eur schválených 
primátorom mesta, čo bolo v súlade s čl. 4 písm. a) VZN č. 482. 

Všetkých 8 zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 bolo 
po uskutočnení základnej finančnej kontroly vykonanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite 
podpísaných primátorom mesta a príjemcom dotácie a následne boli zverejnené na webovej 
stránke mesta. 

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s § 5a zákona 
o slobode informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej 
a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti ekológia a životné 
prostredie bolo pre 8 schválených dotácií spolu vo výške 3 000,00 eur z rozpočtovanej čiastky 3 
000,00 eur, t. j. čerpanie dotácií bolo 100,00%. Kontrolná skupina skontrolovala súlad zúčtovaných 
dotácií s uzatvorenými zmluvami a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti ekológia 
a životné prostredie. 

Vyúčtovanie dotácií bolo vo všetkých 8 prípadoch predložené v termíne do 15.1.2021 podľa 
VZN č. 482 a všetky finančné prostriedky poskytnuté formou dotácií v oblasti ekológia a životné 
prostredie boli použité v roku 2020. 

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020 z Programu 2 Životné prostredie, 2.1 Podprogram Zeleň, 2.1.1 Bežné výdavky, 
2.1.1.4 Dotácie na ekológiu a životné prostredie boli vyúčtované v súlade s VZN č. 482 bez 
kontrolného zistenia. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 31.8.2021. Kontrola bola ukončená v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 6.9.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 16/2021 
povinnou osobou. 
 
 

Kontrola č. 17/2021 
Program 10 Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné výdavky, 
10.1.1.3 Dotácie, oblasť Priama podpora športových organizácií. Povinnou osobou je Mestský 
úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu. 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 
 

Kontrola č. 18/2021 
Program 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – charita. Povinnou osobou bol Mestský úrad 
- odbor sociálny. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – charita bola schválená vo výške 1  500,00  eur. 
Prvou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou uznesením MZ č. 367/2020 
v bode 2 dňa 28.4.2020 bola z dôvodu presunu finančných prostriedkov na prijaté mimoriadne 
opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 čiastka 1 500,00 eur znížená na 0,00 eur. Mestské 
zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 29.9.2020 uznesením č. 459/2020 v bode 2 písmeno a) schválilo 
tretiu aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava, v rámci ktorej bolo schválené navýšenie dotácie pre 
oblasť charita na sumu 1 050,00 eur na realizáciu projektov žiadateľmi o dotácie v mesiacoch 
september až december 2020. Záverečný účet mesta Trnava bol schválený dňa 27.4.2021 
uznesením č. 619/2021 v bode 2 písm. a), z ktorého vyplýva, že čerpanie finančných prostriedkov 
pre oblasť charita zodpovedalo sume 850,00 eur. 
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Dotácie pre charitu tak, ako je uvedené v Prílohe č. 5 k VZN č. 482 sú schvaľované 
a poskytované subjektom zameraným na podporu aktivít orientovaných na charitatívnu činnosť 
obyvateľov mesta, podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových 
a turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Na posúdenie dodržiavania súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
o poskytnutí finančnej dotácie boli ku kontrole predložené všetky 3 dotácie poskytnuté z rozpočtu 
mesta v roku 2020 pre oblasť charita. Doručené žiadosti o dotáciu obsahovali náležitosti uvedené 
v čl. 5 VZN č. 482, čo taktiež potvrdili priložené správy z administratívnej finančnej kontroly, 
podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava.  

Všetky 3 kontrolované dotácie z oblasti charita spolu v čiastke 850,00 eur boli schválené 
v súlade s čl. 4 VZN č. 482 primátorom mesta dňa 19.10.2020.  

Vykonanie základnej finančnej kontroly bolo vyznačené na všetkých kontrolovaných 
zmluvách o poskytnutí finančných dotácií s podpismi zodpovedných zamestnancov mesta Trnava 
podľa zákona o finančnej  kontrole a audite; následne boli zmluvy zverejnené na webovej stránke 
mesta.  

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s §  5a zákona 
o slobode informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej 
a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 z položky 
8.1.1.3 Dotácie – charita bolo pre 3 schválené dotácie spolu vo výške 850,00 eur z rozpočtovanej 
čiastky (v zmysle tretej aktualizácie rozpočtu) 1 050,00 eur, t. j. čerpanie dotácií predstavovalo 
80,95%. Kontrolná skupina skontrolovala súlad 3 zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti charita. 

Všetky finančné prostriedky z kontrolovaných dotácií boli použité v roku 2020 v súlade s čl. 
10 ods. 1 VZN č. 482 a ich vyúčtovanie bolo predložené v termíne do 15.1.2021 podľa čl. 10 ods. 
2 VZN č. 482. 

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020 z Programu 8. Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky 
a finančné príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – charita boli vyúčtované v súlade 
s VZN č. 482 bez kontrolného zistenia. 

Kontrola bola ukončená dňa 3.9.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 18/2021 povinnej 
osobe. 
 
 

Kontrola č. 19/2021 
Program 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – zdravotne znevýhodnení. Povinnou osobou 
bol Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – zdravotne znevýhodnení bola schválená v sume 
2 000,00 eur. Prvou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou uznesením MZ 
č. 367/2020 v bode 2 dňa 28.4.2020, bola z dôvodu presunu finančných prostriedkov na prijaté 
mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 suma 2 000,00 eur znížená na 0,00 eur. 
Treťou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava schválenou dňa 29.9.2020 uznesením č. 459/2020 
v bode 2 písmeno a) bola výška dotácií  pre zdravotne znevýhodnených navýšená na sumu 
1 500,00 eur na projekty, ktoré budú realizované žiadateľmi o dotácie v mesiacoch september až 
december 2020. Podľa Záverečného účtu mesta Trnava, ktorý bol schválený dňa 27.4.2021 
uznesením č. 619/2021 v bode 2 písm. a), bolo čerpanie finančných prostriedkov na dotácie pre 
zdravotne znevýhodnených v sume 750,00 eur. 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na projekty v oblasti zdravotne 
znevýhodnení sú uvedené v Prílohe č. 5 k VZN č. 482. Hlavné ciele podporovaných projektov 
v oblasti zdravotne znevýhodnení sú podpora zvyšovania životných šancí jednotlivcov zo 



 

16-6/1/21 
 
 

znevýhodnených socioekonomických podmienok a zlepšovanie sociálneho kapitálu 
znevýhodnených skupín obyvateľstva mesta. 

Na posúdenie dodržiavania súladu zúčtovaných dotácií v oblasti zdravotne znevýhodnení 
s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej dotácie boli ku kontrole predložené všetky 
3 dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2020 pre oblasť zdravotne znevýhodnení. Doručené 
žiadosti o dotáciu obsahovali náležitosti uvedené v čl. 5 VZN č. 482, čo potvrdili priložené správy 
z administratívnej finančnej kontroly, podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava.  

Z predložených dotácií boli všetky 3 dotácie spolu v sume 750,00 eur schválené primátorom 
mesta dňa 19.10.2020, čo bolo v súlade s čl. 4 písm. a) VZN č. 482. 

Všetky 3 zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 boli 
po uskutočnení základnej finančnej kontroly vykonanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite 
podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie a následne zverejnené na webovej stránke 
mesta.  

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s §  5a zákona 
o slobode informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej 
a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti zdravotne znevýhodnení 
bolo pre 3 schválené dotácie spolu vo výške 750,00 eur z rozpočtovanej čiastky 1 500,00 eur, 
t. j. čerpanie dotácií bolo 50,00%. Kontrolná skupina skontrolovala súlad zúčtovaných dotácií 
s uzatvorenými zmluvami a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti zdravotne 
znevýhodnení. 

Všetky finančné prostriedky z kontrolovaných dotácií boli použité v roku 2020 v súlade s čl. 
10 ods. 1 VZN č. 482 a ich vyúčtovanie bolo predložené v termíne do 15.1.2021 podľa čl. 10 ods. 
2 VZN č. 482. 

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020 z Programu 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram jednorazové dávky 
a finančné príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – zdravotne znevýhodnení boli 
vyúčtované v súlade s VZN č. 482 bez kontrolného zistenia. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 2.9.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 3.9.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 19/2021 
povinnej osobe. 
 
 

Kontrola č. 20/2021 
Program 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – prorodinne orientované mesto. Povinnou 
osobou bol Mestský úrad Trnava - odbor sociálny. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – prorodinne orientované mesto bola schválená 
vo výške 1 000,00  eur. Prvou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou 
uznesením MZ č. 367/2020 v bode 2 dňa 28.4.2020 bola z dôvodu presunu finančných prostriedkov 
na prijaté mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 čiastka 1 000,00 eur znížená 
na 0,00 eur. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 29.9.2020 uznesením č. 459/2020 v bode 
2 písmeno a) schválilo tretiu aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava, v rámci ktorej bolo schválené 
navýšenie dotácie pre oblasť prorodinne orientované mesto na sumu 800,00 eur na realizáciu 
projektov žiadateľmi o dotácie v mesiacoch september až december 2020. Záverečný účet mesta 
Trnava bol schválený dňa 27.4.2021 uznesením č. 619/2021 v bode 2 písm. a), z ktorého vyplýva, 
že čerpanie finančných prostriedkov pre oblasť prorodinne orientované mesto zodpovedalo sume 
400,00 eur. 

Dotácie pre prorodinne orientované mesto tak, ako je uvedené v Prílohe č. 6 k VZN č. 482 
sú schvaľované a poskytované subjektom s cieľom podporovať systematické prorodinné projekty, 
ktoré budú pomáhať udržiavať funkčnosť a súdržnosť rodiny, upevňovať vzťahové väzby medzi 
rodičmi a súrodencami, predchádzať krízovým situáciám v rodine; realizovať projekty 
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celorodinného charakteru prostredníctvom športových, kultúrnych a vzdelávacích akcií, ktoré 
pomôžu vytvárať zdravé prostredie pre výchovu detí a i. 

Na posúdenie dodržiavania súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
o poskytnutí finančnej dotácie boli ku kontrole predložené 2 dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta 
v roku 2020 pre oblasť prorodinne orientované mesto. Doručené žiadosti o dotáciu obsahovali 
náležitosti uvedené v čl. 5 VZN č. 482, čo potvrdili priložené správy z administratívnej finančnej 
kontroly, podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava.  

Kontrolované dotácie z oblasti prorodinne orientované mesto spolu v čiastke 400,00 eur 
boli schválené v súlade s čl. 4 VZN č. 482 primátorom mesta dňa 19.10.2020.  

Kontrolované zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 
boli po uskutočnení základnej finančnej kontroly vykonanej podľa zákona o finančnej kontrole 
a audite podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie a následne zverejnené na webovej 
stránke mesta.  

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s §  5a zákona o 
slobode informácií na úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej a transparentnej 
samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 z položky 
8.1.1.3 Dotácie – prorodinne orientované mesto bolo pre 2 schválené dotácie spolu vo výške 
400,00 eur z rozpočtovanej čiastky (v zmysle tretej aktualizácie rozpočtu) 800,00 eur, t. j. čerpanie 
dotácií predstavovalo 50,00%. Kontrolná skupina skontrolovala súlad 2 zúčtovaných dotácií 
s uzatvorenými zmluvami a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti prorodinne 
orientované mesto. 

Všetky finančné prostriedky z kontrolovaných dotácií boli použité v roku 2020 v súlade s čl. 
10 ods. 1 VZN č. 482 a ich vyúčtovanie bolo predložené v termíne do 15.1.2021 podľa čl. 10 ods. 
2 VZN č. 482. 

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020 z Programu 8 Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky 
a finančné príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – prorodinne orientované mesto  boli 
vyúčtované v súlade s VZN č. 482 bez kontrolného zistenia. 

Kontrola bola ukončená dňa 3.9.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 20/2021 povinnej 
osobe. 
 


