
 
 
 

 
Informatívna správa o výsledkoch ukončených  

a stave rozpracovaných kontrol od 2.2.2022 do 12.4.2022. 
 
Kontrola č. 31/2021 
Kontrola procesu tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu mesta. 
Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave - odbor územného rozvoja a koncepcií. Cieľom 
kontroly bolo preveriť postup mesta pri tvorbe, monitorovaní a hodnotení programového rozpočtu 
a jeho súlad s metodickými pomôckami  Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF 
SR“) vydanými za účelom úspešnej implementácie programového rozpočtovania v miestnej 
územnej samospráve. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 20.12.2021 do 7.4.2022 
s prerušením podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Metodické pomôcky MF SR a interné normy mesta upravujúce rozpočtový proces. 
2. Zostavenie programového rozpočtu ako celku a zhodnotenie úrovne implementovania 

tvorby programového rozpočtovania na vybranom programe 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
3. Monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu ako celku so zameraním na vybraný 

program 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.  
Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti:  

 
1. Metodické pomôcky MF SR a interné normy mesta upravujúce rozpočtový proces. 

Rozpočtový proces územnej samosprávy je upravený zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“) a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej „zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Na základe schválenej novely zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v roku 2007 bolo zavedené programové 
rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.  

Jedným z hlavných dôvodov, ktoré viedli k rozhodnutiu zaviesť takýto spôsob 
rozpočtovania do praxe, bol čoraz väčší záujem daňovníkov o využívanie verejných zdrojov, 
ktoré sú tvorené predovšetkým z ich daní a poplatkov. 

Podstatou implementácie je zmena v príprave a realizácii rozpočtu – teda zmena pohľadu 
na rozpočet – nie iba ako nástroj pre rozdeľovanie peňazí, ale ako nástroj pre plánovanie 
výdavkov s jasným určením. 

Klasický rozpočet poskytoval informáciu o výdavkoch mesta, ktoré boli použité v súlade 
so schváleným rozpočtom (informácia o vstupoch), ale nie informáciu o tom, čo sa za danú sumu 
dosiahlo (informáciu o výstupoch) – napr. koľko sa minulo na tovary a služby v rámci dopravy, ale 
nie čo sa nimi dosiahlo. 

Programové rozpočtovanie zdôrazňuje orientáciu na dosahovanie cieľov (už pri príprave 
rozpočtu) na rozdiel od „klasického rozpočtovania“, ktoré je viac-menej založené na rozpočtovaní 
položiek vyplývajúcich z predchádzajúcich skúseností (z minuloročných rozpočtov). 

Programový rozpočet teda poskytuje informáciu o tom, čo daná samospráva robí, čo 
plánuje dosiahnuť využívajúc rozpočet tvorený verejnými zdrojmi a po ukončení roka 
v hodnotení, či sa jej plánované aktivity podarilo dosiahnuť. 

Pre zavedenie programového rozpočtovania v miestnej a regionálnej územnej 
samospráve MF SR zverejnilo ako metodickú pomôcku nasledovné dokumenty:  

• Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej 
a regionálnej územnej samosprávy (ďalej len „manuál“) 

• Prehľad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej 
samosprávy 

• Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov 
a merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy 

• Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre 
zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí 



 

Na základe uvedených dokumentov možno vymedziť teoretický rámec k programovému 
rozpočtovaniu nasledovne: 

Programové rozpočtovanie možno definovať ako systém plánovania, rozpočtovania 
a hodnotenia orientovaný na ciele resp. výkonnosť. Kladie dôraz na vzťah medzi verejnými 
rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi 
a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. 

Programový rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, rozdeľuje výdavky rozpočtu 
do jednotlivých programov a jeho častí a zároveň prezentuje plánované a dosahované výstupy 
a výsledky. 

Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy, prípadne prvky a projekty. 
Jednotlivé programy obsahujú zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 

Program je definovaný ako súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) 
vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. 

Podprogram je vymedzený ako ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne 
súvisiace aktivity.  

Prvok predstavuje časovo neohraničenú bežnú aktivitu, výsledkom ktorej je tovar alebo 
služba.  

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. 
Z hľadiska významu sú prvok a projekt rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré 
je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. 

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných 
cieľov. Formuluje sa na úrovni programov s možnosťou formulácie aj na úrovni podprogramu, 
pričom jeho úlohou je popísať stav, ktorý chce samospráva dosiahnuť v jednotlivých oblastiach. 

Cieľom možno rozumieť formu na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom 
ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. 

Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú 
definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu. 

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú 
dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované 
výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku. 

Merateľný ukazovateľ je nástrojom slúžiacim na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa 
resp. meranie pokroku pri plnení cieľa. Formuluje sa v priamej a logickej súvislosti s cieľom. 

 
Manuál pre zvýšenie kvality rozpočtového procesu a jeho transparentnosti odporúča jeho 

štandardizáciu, t. j. definovanie subjektov, ich úloh, termínov a zodpovednosti, vypracovanie 
štandardizovaných formulárov pre rozpočtový proces vrátane prípravy,  úpravy, monitorovania 
a hodnotenia rozpočtu a vytvorenie rozpočtového harmonogramu, ktorý definuje konkrétne 
termíny plnenia úloh jednotlivých subjektov.  

S cieľom jednotného postupu pri tvorbe programového rozpočtovania vydalo mesto 
Trnava dňa 1.1.2016 „Metodický pokyn pre usmernenie programového rozpočtovania pri príprave 
návrhu rozpočtu, jeho realizácie a hodnotenia“ (ďalej len „metodický pokyn“), ktorý obsahoval 
vysvetlenie základných pojmov a ich vzájomné vzťahy, definovanie subjektov, ich úlohy 
a zodpovednosti, postup pri príprave rozpočtu, financovanie podľa programov, monitorovanie 
a hodnotenie programov, účtovanie a vykazovanie jednotlivých programov. Tento metodický 
pokyn bol vypracovaný pre mesto Trnava, t. j.  vzťahoval sa na rozpočty mestského úradu, 
príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom v celom procese prípravy, 
realizácie a vyhodnocovania programov až do ich ukončenia. 

V metodickom pokyne je uvedená všeobecná zodpovednosť pri príprave, monitorovaní 
a hodnotení rozpočtu nasledovne: 

▪ správca programu, ktorý zodpovedá za program a jeho plnenie vo vzťahu k vedeniu 
mesta a občanom, určuje gestora programu, schvaľuje zámery, ciele programu 
a merateľné ukazovatele pre jednotlivé ciele programu 

▪ gestor programu, ktorým je spravidla vedúci odboru, ktorý sa zúčastňuje na programe 
vlastným podprogramom, zostavuje programový tím a koordinuje jeho prácu pri príprave 
programového rozpočtu, jeho monitorovaní a hodnotení, zodpovedá za formuláciu zámeru 



 

a cieľov programu, za stanovenie a plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov programu, 
určuje zodpovednosť odborov za jednotlivé časti programu 

▪ ostatní účastníci programového tímu sú zamestnanci mestského úradu a príspevkových 
a rozpočtových organizácií, ktorí zodpovedajú za rozpočet jednotlivých častí programu. 
Zúčastňujú sa na formulovaní cieľov a merateľných ukazovateľov programu, monitorujú 
počas roka plnenie merateľných ukazovateľov,  vyhodnocujú plnenie cieľov a merateľných 
ukazovateľov 
Konkrétna zodpovednosť subjektov za jednotlivé programy pri tvorbe, monitorovaní 

a hodnotení rozpočtu mesta Trnava bola spracovaná v dokumente „Programová štruktúra 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020-2022 – programy rozpočtu mesta Trnavy, správcovia 
programov a programové tímy“, kde boli menovite uvedení správcovia programov (primátor alebo 
viceprimátori mesta), gestori programov (vedúci odborov mestského úradu alebo riaditelia 
organizácií mesta) a zamestnanci zodpovední za rozpočet mesta.  

Podľa metodického pokynu mesta Trnava „ak je cieľ programu vyjadrený kvalitatívne, 
merateľný ukazovateľ sa nestanovuje. V tomto prípade sa výsledok jednoznačne vymedzuje tak, 
aby bolo zrejmé, že ide o priamy  dôsledok plnenia cieľa  a mal by vyjadrovať účelnosť 
a užitočnosť pre prijímateľa“. Toto vyjadrenie nie je podľa odporúčaní uvedených v manuáli, 
v zmysle ktorého „správne naformulovaný cieľ je merateľný (prostredníctvom merateľných 
ukazovateľov)“. Zároveň manuál uvádza, že merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie 
a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého sa meria pokrok pri plnení 
cieľa. Prikláňame sa k tomuto názoru a odporúčame prehodnotiť uvedenú formuláciu 
v metodickom pokyne mesta z dôvodu, že či už sú ciele orientované výstupovo alebo výsledkovo 
je potrebné stanoviť merateľný ukazovateľ, aby bolo možné objektívne vyhodnotiť plnenie cieľa. 
Inak existuje riziko, že by tento proces mohol niesť prvky subjektivity. 

Kontrolná skupina odporúča upraviť metodický pokyn mesta Trnava podľa formulácie 
uvedenej v manuáli v zmysle ktorého „správne naformulovaný cieľ je merateľný (prostredníctvom 
merateľných ukazovateľov). 

 
Manuál z dôvodu lepšej prehľadnosti odporúča vypracovanie štandardizovaných 

formulárov pre rozpočtový proces vrátane prípravy, monitorovania a hodnotenia rozpočtu napr. 
formulár rozpočtovej požiadavky (ktorý použijú útvary pre predloženie svojich rozpočtových 
požiadaviek vrátane komentárov a súčasne v nich uvedú plánované ciele a merateľné 
ukazovatele, nielen plánované výdavky), formulár pre monitorovanie (pomocou ktorého útvary 
priebežne hodnotia nielen finančné plnenie rozpočtu, ale aj plnenie stanovených cieľov) či 
formulár pre hodnotenie (pomocou ktorého útvary hodnotia ročný vývoj výdavkov a splnenie 
stanovených cieľov za rozpočtový rok). Kontrolná skupina konštatovala, že mesto Trnava má 
z dôvodu predkladania požadovaných informácií (vstupov do rozpočtového procesu) v jednotnej 
forme vypracované uvedené formuláre. 

Rozpočtový harmonogram je nástroj pre definovanie úloh subjektov rozpočtového 
procesu a termínov plnenia týchto úloh. Podľa metodického pokynu mesta Trnava ho zostavuje 
a zverejňuje ekonomický odbor. Mesto Trnava postupovalo pri príprave návrhu rozpočtu, jeho 
monitorovaní a hodnotení podľa  nasledovných harmonogramov: 

- „Harmonogram prípravy rozpočtu na roky 2020-2022“, v ktorom boli zadefinované činnosti 
v jednotlivých etapách rozpočtového procesu, termíny ich plnenia a zodpovednosť za ich 
realizáciu  

- „Harmonogramu aktualizácie rozpočtu, vyhodnotenia plnenia rozpočtu za 1. polrok 
a monitorovacej správy za 1. polrok“, podľa ktorého odbory mestského úradu predkladali 
textové vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2020, vyhodnotenie merateľných ukazovateľov 
spolu s monitorovacou správou  a aktualizáciu rozpočtu k 30.6.2020 

- „Harmonogram prípravy záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2020 a hodnotiacej 
správy za rok 2020“, ktorý definoval konkrétne termíny plnenia úloh subjektov pri príprave 
záverečného účtu a hodnotiacej správy za rok 2020 a ich zodpovednosť 
Kontrolná skupina zistila, že „Harmonogram prípravy rozpočtu na roky 2020-2022“ bol 

zverejnený na internej počítačovej sieti mesta Trnava (ďalej len „intranet“), ďalšie dva 



 

harmonogramy zverejnené neboli. Na základe vyjadrenia povinnej osoby boli tieto 
harmonogramy zaslané zodpovedným zamestnancom e-mailom.  

Kontrolná skupina odporúča zverejňovať všetky harmonogramy v procese prípravy návrhu 
rozpočtu, jeho monitorovaní a hodnotení. 
 

V roku 2020 bola v platnosti interná smernica „Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy“ 
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len „MZ“) č. 863/2018 
z 24.4.2018, v ktorej sú upravené okrem iného pravidlá rozpočtového hospodárenia a postup pri 
zmene rozpočtu mesta Trnava. Zmeny rozpočtu mesta boli v priebehu roka 2020 v rámci 
existujúcich programov uskutočňované aktualizáciami rozpočtu, ktoré schválilo MZ 
a rozpočtovými opatreniami realizovanými prostredníctvom formuláru „Rozhodnutie o prijatí 
rozpočtových opatrení“ schválenými primátorom mesta. 

Na webovom sídle mesta Trnava boli zverejnené nasledovné strategické dokumenty: 
▪ Územný plán mesta (ďalej len „ÚPN“) 
▪ Generálny dopravný plán 
▪ Miestny územný systém ekologickej stability (ďalej len „MÚSES“) 
▪ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 

2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHSR“) 
▪ Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 
▪ Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky - II. časť 
▪ Program odpadového hospodárstva Mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 
▪ Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy - vlny horúčav 
▪ Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti 

Trnava 
▪ Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia 

Podkladom na vypracovanie Rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020 bol okrem iných 
strategických dokumentov aj PHSR. Na základe PHSR z dôvodu prepojiť a realizovať výstupy 
procesu PHSR v roku 2020 bol vypracovaný Akčný plán PHSR na rok 2020, ktorý bol  
prerokovaný a schválený Riadiacim a monitorovacím výborom. Kontrolou bolo zistené, že Akčný 
plán PHSR na rok 2020 nebol zverejnený na  webovom sídle mesta Trnava a v čase výkonu 
kontroly ho povinná osoba zverejnila. 

Pre vyššiu transparentnosť a lepšiu informovanosť všetkých zainteresovaných strán pri 
využívaní verejných zdrojov kontrolná skupina odporúča zverejňovať akčné plány mesta aj 
v budúcnosti na webovom sídle mesta Trnava. 

 
2. Zostavenie programového rozpočtu ako celku a zhodnotenie úrovne implementovania 

tvorby programového rozpočtovania na vybranom programe 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

a) Programový rozpočet mesta Trnava ako celok 
Podľa metodického pokynu sa programový rozpočet mesta Trnava vyhotovuje na tri roky 

so záväznosťou na prvý rozpočtový rok. Pri jeho príprave sa vychádza z volebného programu 
zvolených zástupcov samosprávy, zo záväzných strategických dokumentov mesta (napr. PHSR) 
a z ďalších priorít mesta, ako aj z kompetencií samosprávy.  

Postup pri zostavovaní programového rozpočtu spočíva v nasledovných krokoch: 
o Vytvorenie programovej štruktúry (tvorba programov, podprogramov, prvkov, projektov). 
o Formulovanie zámerov. 
o Formulovanie cieľov. 
o Vytvorenie merateľných ukazovateľov. 
o Alokácia výdavkov rozpočtu do programovej štruktúry. 

Pri tvorbe programového rozpočtu je možné kombinovať jednotlivé kroky, avšak je 
potrebné zachovať logický rámec programu. 
 

Programový rozpočet mesta Trnava na rok 2020 bol súčasťou viacročného rozpočtu na 
roky 2020 – 2022.  Výdavky rozpočtu boli alokované do 21 programov, ktoré pozostávali 
z podprogramov, projektov a jednotlivých aktivít s príslušnými komentármi.  



 

Mesto Trnava sformulovalo zámery programového rozpočtu na úrovni programov, okrem 
programu 21 ADMINISTRATÍVA, kde nebol stanovený zámer, cieľ, ani merateľný ukazovateľ. 
V programoch 13 BEZPEČNOSTNÝ SERVIS a 16 ĽUDSKÉ ZDROJE boli nesprávne stanovené 
zámery programov, ktoré boli naformulované opisným spôsobom, nie ako výzva. Správne 
naformulovaný zámer jednoducho a stručne popisuje budúci stav, ktorý chce samospráva 
dosiahnuť, je formulovaný v súlade s poslaním samosprávy, je stanovený ako výzva (bez 
slovesa) a je formulovaný všeobecne, ale jasne a jednoznačne deklaruje smerovanie 
samosprávy v danej oblasti. 

Kontrolná skupina odporúča doplniť zámer v programe 21 ADMINISTRATÍVA, zmeniť 
formuláciu zámerov v programoch 13 BEZPEČNOSTNÝ SERVIS a 16 ĽUDSKÉ ZDROJE 
a stanoviť ich ako výzvu v súlade s poslaním samosprávy. 

 
 Podľa manuálu má byť správne naformulovaný cieľ: konkrétny, realizovateľný, merateľný 

a časovo ohraničený (obsahuje informáciu o horizonte dosiahnutia výstupu/výsledku, a to 
prostredníctvom hodnôt merateľných ukazovateľov v jednotlivých rokoch). Merateľný ukazovateľ 
je nástrojom slúžiacim na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa a formuluje sa v priamej 
a logickej súvislosti s cieľom. 

Ciele programového rozpočtu mesta Trnava boli naformulované na úrovni niektorých 
programov v prípadoch, keď programy neobsahovali ďalšie členenie na podprogramy 
(napr. programy 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 4 BYTOVÁ VÝSTAVBA) alebo boli 
naformulované na úrovni podprogramov, ale nie všetkých. Kontrolou bolo zistené, že v deviatich 
podprogramoch absentovali ciele a merateľné ukazovatele (napr. 1.3 Podprogram PROJEKTY, 
17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV). K dvom stanoveným cieľom v programe 4 BYTOVÁ 
VÝSTAVBA, a v podprograme 1.2 MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA neboli určené 
merateľné ukazovatele.  

Keďže cieľ je forma, ktorou sa vyjadruje výstup, resp. výsledok a prispieva k napĺňaniu 
zámeru programu, kontrolná skupina odporúča formulovať ciele pre všetky podprogramy.  Inak 
by bolo obtiažne zhodnotiť, čo sa dosiahlo vynaložením finančných zdrojov v rámci daného 
podprogramu, čiže jeho výkonnosť. Zároveň kontrolná skupina odporúča stanoviť v priamej 
a logickej súvislosti s cieľom merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné 
monitorovať a hodnotiť plnenie cieľa. Merateľné ukazovatele je potrebné stanoviť ku každému 
cieľu, inak ho nebude možné  objektívne vyhodnotiť. 

 
Cieľom programu 18 MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM bolo poskytnúť finančnú 

podporu teda dotácie subjektom na realizáciu projektov v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na základe 
§ 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Kontrolná skupina odporúča premenovať program 18 MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 
(napr. na dotačný), nakoľko zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa 
ktorého mesto postupuje pri poskytovaní dotácií, pojem „grant“ nepozná.  

Z hľadiska hierarchického usporiadania a prehľadnosti kontrolná skupina odporúča 
zjednotiť pomenovanie podprogramov použitím pojmu „podprogram“, nakoľko nie je 
v programovom rozpočte jednotné - v niektorých prípadoch sa vyskytoval názov podprogramu 
s použitím tohto pojmu a v iných absentoval (napríklad: 14.3 Podprogram PROJEKTY s použitím 
pojmu „podprogram“, 2.6 PROJEKTY bez použitia pojmu „podprogram“). 
 

Podľa manuálu sa pri alokácii výdavkov nerozlišuje medzi bežnými výdavkami 
a kapitálovými výdavkami. Podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy sa rozpočet obce vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy 
a kapitálové výdavky a finančné operácie. Programový rozpočet mesta Trnava za rok 2020 
rozlišoval bežné a kapitálové výdavky v rámci svojej programovej štruktúry. K uvedenej 
skutočnosti predložila povinná osoba svoje písomné stanovisko v znení: „Rozdelenie výdavkov 
na bežné a kapitálové - postupujeme v zmysle zákona 583/2004 Z. z., §10 a §12, ods. 4. 
a v zmysle zákona 523/2004 Z. z., §4, ods. 4“. 



 

 Kontrolná skupina dáva do pozornosti skutočnosť, že odporúčania uvedené v manuáli 
neboli od ich publikovania prehodnotené v súvislosti s ich praktickým uplatňovaním v praxi 
samospráv. V rámci kontroly bol vykonaný benchmarking s porovnateľnými mestami so 
zameraním na uplatňovanie tohto odporúčania v praxi so zistením, že aj iné krajské mesta 
považujú pri alokácii výdavkov do programovej štruktúry za nevyhnutné rozlišovať medzi bežnými 
a kapitálovými výdavkami (napr. programové rozpočty na roky 2020-2022 mesta Trenčín a mesta 
Banská Bystrica).  

Kontrolou bolo zistené, že zavedené rozlišovanie bežných a kapitálových výdavkov bolo 
aj číselne označené. V zmysle manuálu „Každý program, podprogram a prvok/projekt má 
priradený stručný a výstižný názov, ktorý popisuje obsah daného programu a jeho častí (čo sa 
v rámci programu a jeho častí financuje a realizuje). Súčasťou programu a jeho častí je aj kód 
(číselné označenie), ktorého úlohou je zabezpečiť prehľadnosť programového rozpočtu a vyjadriť 
hierarchické usporiadanie programovej štruktúry. 
To znamená, že: 

- programy označujeme jednomiestnym kódom (1, 2, 3 atď.), 
- podprogramy označujeme dvojmiestnym kódom, kde prvé číslo označuje program, 

do ktorého podprogram patrí a druhé číslo označuje (poradie podprogramu) podprogram 
(1.1, 1.2, atď.; 2.1, 2.2, 2.3, atď.; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, atď.), 

- prvky/projekty označujeme trojmiestnym kódom, kde prvé číslo označuje program, druhé 
podprogram, ktorého je prvok/projekt súčasťou a tretie prvok/projekt, resp. jeho poradie 
(1.1.1, 1.1.2, atď.)“  
Podľa písomného vyjadrenia povinnej osoby: „Mesto Trnava „programovo rozpočtovalo“ 

už v roku 1999, každým rokom sa programový rozpočet vylepšoval. Od týchto prvotných 
programových rozpočtov bolo nastavené „číslovanie rozpočtu“. Zákonom bolo schválené 
programové rozpočtovanie v roku 2008. Programový rozpočet pre rok 2009 bol prepracovaný do 
„dnešnej podoby“. Rozpočet bol očíslovaný tak, aby dával zmysel a bol prehľadný (napr. pri 
písaní rozpočtových opatrení jednoznačné určenie rozpočtovej položky), nebrali sa do úvahy 
prvky. Nakoľko manuály, ktoré boli poskytnuté MF SR mali odporúčací charakter, Mesto Trnava 
pristúpilo k programovému rozpočtovaniu na úrovni Program a Podprogram. Každý podprogram 
už obsahuje iba rozpočtové položky.“  

Kontrolná skupina konštatovala, že číselné označenie bežných a kapitálových výdavkov 
trojmiestnym kódom v programovom rozpočte mesta Trnava zodpovedalo z formálneho hľadiska 
úrovni prvku (napr. 2.1.1 Bežné výdavky, 2.1.2 Kapitálové výdavky). Podľa manuálu prvok 
predstavuje časovo neohraničenú bežnú aktivitu, výsledkom ktorej je tovar alebo služba, bližšie 
špecifikuje obsah programu. Ďalej sa podľa manuálu ciele formulujú všeobecne na úrovni 
prvku/projektu, podprogramu a programu. Na stránke MF SR bol zverejnený materiál s názvom 
„Programovanie pre pokročilých“ (Návrh reformy programového rozpočtovania) z novembra 2020 
vypracovaný Útvarom hodnoty za peniaze MF SR, ktorého cieľom bolo zhodnotiť využívanie 
možností programového rozpočtovania. Daný materiál okrem iného uvádza: „program formuluje 
zámer (očakávaný dôsledok plnenia programu), na najnižšej úrovni programovej štruktúry sa 
stanovujú ciele (výsledky, ktorými sa dosahuje plnenie zámeru). Ciele sa môžu stanoviť aj pre 
vyššie úrovne. Ku každému cieľu sa určuje minimálne jeden merateľný ukazovateľ“. Aj na 
základe uvedeného kontrolná skupina konštatovala, že každý prvok obsiahnutý v programovom 
rozpočte má mať stanovený cieľ a merateľný ukazovateľ. 

Vzhľadom na uvedené kontrolná skupina odporúča z logického hľadiska a hierarchického 
usporiadania  zjednotiť číslovanie programovej štruktúry programového rozpočtu ako celku, 
nakoľko sa rozlišovanie výdavkov na bežné a kapitálové vyskytuje v niektorých častiach bez 
číselného označenia a v niektorých častiach s číselným označením. 

Zároveň odporúča neuvádzať číselné označenie na úrovni deľby výdavkov (bežné, 
kapitálové), nakoľko by pri trojmiestnom číslovaní išlo o úroveň prvku, ktorý by podľa manuálu 
mal obsahovať cieľ a merateľný ukazovateľ. 
 

Rozpočet  mesta Trnava na rok 2020 bol pre potreby účtovníctva a štátneho výkazníctva 
zostavený aj v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a zahŕňal i aktivity (rozpočty) rozpočtových 
a príspevkových organizácií mesta Trnava, čo vyplýva z dikcie zákona o rozpočtových pravidlách 



 

územnej samosprávy. Všetky aktivity nachádzajúce sa v programovom rozpočte mesta Trnava 
boli kryté skutočnými rozpočtovými zdrojmi a boli alokované do programovej štruktúry rozpočtu. 
 

b) Program 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Program 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE je v poradí druhým programom v rámci programovej 

štruktúry programového rozpočtu obsahujúci šesť nasledovných podprogramov s príslušným 
počtom merateľných ukazovateľov: 
2.1   ZELEŇ (dva merateľné ukazovatele)  
2.2   REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV (dva merateľné ukazovatele) 
2.3   ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE (jeden merateľný ukazovateľ) 
2.4   PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY (bez merateľného ukazovateľa) 
2.5   ENERGETICKÝ MANAŽMENT (bez merateľného ukazovateľa) 
2.6   PROJEKTY (bez merateľného ukazovateľa) 

Gestorským odborom programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE bol odbor územného rozvoja 
a koncepcií. Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2020 gestorský odbor vychádzal 
z nasledovných dokumentov: 

- Viacročné rozpočty na roky 2018 - 2020,  2019 – 2021 
- Rozpočet mesta Trnavy na rok 2019 
- Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2019 
- Projektové dokumentácie,  povolenia a rozhodnutia,  
- Aktuálne urbanisticko-architektonické a overovacie štúdie 
- Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy - vlny horúčav 
- PHSR 
- ÚPN, Územný plán CMZ Trnava, územné plány ostatných zón 
- MÚSES 
- Územnoplánovacie podklady pre oblasť dopravy, rozvoja cyklotrás 

Kontrolná skupina konštatovala, že predmetný program a príslušné podprogramy 
vychádzali zo strategických dokumentov mesta Trnava a nadväzovali na ne, čo bolo možno 
pozorovať aj na konkrétnych odkazoch na dokumenty PHSR, Stratégia adaptácie mesta Trnava 
na dopady zmeny klímy – vlny horúčav (napr. 2.2.2.5 Mestá odolné na dopady zmeny klímy)  pri 
jednotlivých aktivitách v programovom rozpočte mesta. 

K programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE mesto Trnava naformulovalo zámer „Kvalitné 
životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta“ vyjadrujúci budúci stav, 
ktorý chce mesto dosiahnuť realizáciou tohto programu a plnením cieľov v jeho jednotlivých 
častiach. Kontrolná skupina konštatovala, že zámer bol určený podľa odporúčaní uvedených 
v manuáli. 

Kontrolou bolo zistené, že podprogram 2.5 ENERGETICKÝ MANAŽMENT od roku 2021 
ďalej nie je súčasťou programovej štruktúry programových rozpočtov mesta Trnava. 
Z uvedeného dôvodu nebol tento podprogram predmetom kontroly. 

Cieľom podprogramu 2.1 ZELEŇ bolo „Podporovať rozvoj mestskej zelene a budovanie 
nových krajinných prvkov, ktoré zvýšia diverzitu územia mesta“. K tomuto cieľu boli stanovené 
dva merateľné ukazovatele. Kontrolná skupina konštatovala, že cieľ podprogramu a 1. merateľný 
ukazovateľ boli určené podľa odporúčaní uvedených v manuáli. Avšak 2. merateľný ukazovateľ 
„Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov“ nespĺňal kritérium plnenia cieľa, nakoľko 
porovnaním plánovanej hodnoty v roku 2019 – 50 000 m2 a v roku 2020 – 47 000 m2  tento 
merateľný ukazovateľ nereflektoval pokrok pri plnení cieľa (rozvoj mestskej zelene). 

Kontrolná skupina odporúča formulovať merateľný ukazovateľ v priamej a logickej 
súvislosti s cieľom tak, aby sa ním dal merať pokrok pri plnení cieľa. 

Vzhľadom k tomu, že cieľ podprogramu 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV znel „Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch“ 
a uvedený podprogram obsahoval aj také aktivity, obsahom ktorých je aj územie mimo obytných 
súborov a ktoré nie sú zahrnuté do uvedeného cieľa, kontrolná skupina odporúča doplniť resp. 
zmeniť cieľ tohto podprogramu, nakoľko v súčasnosti stanovený cieľ nezodpovedá obsahovému 
rámcu podprogramu. Zároveň kontrolná skupina konštatovala, že oba merateľné ukazovatele 
k predmetnému podprogramu boli naformulované podľa odporúčaní uvedených v manuáli. 



 

V podprograme 2.3 ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE bol cieľ 
podprogramu zadefinovaný nasledovne: „Spodrobniť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady 
a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov.“ Merateľný ukazovateľ 
k predmetnému cieľu „Plocha vybraných projektov“ bol nesprávne naformulovaný z dôvodu 
zrejmej chyby v písaní:  

1. namiesto pojmu „plocha“ malo byť použité slovo „počet“,  
2. namiesto pojmu „projektov“ malo byť použité slovo „územnoplánovacích podkladov“. 
Na základe uvedeného kontrolná skupina odporúča upraviť resp. preformulovať merateľný 

ukazovateľ tak, aby korešpondoval s cieľom podprogramu.  
Kontrolná skupina zistila, že k dvom podprogramom (2.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ 

SPRÁVY, 2.6 PROJEKTY) neboli naformulované ciele týchto podprogramov a merateľné 
ukazovatele (viď odporúčanie na strane 5).  

K podprogramu 2.6 PROJEKTY možno uviesť, že podľa manuálu sa takéto aktivity 
prioritne zaraďujú do existujúcej štruktúry (programov, podprogramov) s cieľom zabrániť 
vytváraniu duplicitných programov alebo ich častí a s cieľom zachovať logický rámec programu, 
t. j. projekty sa zaraďujú do programovej štruktúry tak, aby výstupy a výsledky z aktivít, ktoré sa 
realizujú v rámci projektu, prispievali k plneniu cieľov a zámerov v existujúcej programovej 
štruktúre mesta. Podľa vyjadrenia povinnej osoby má mesto Trnava z dôvodu prehľadnosti 
a praktického hľadiska v rámci programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vytvorený podprogram 
2.6 PROJEKTY zoskupujúci projekty týkajúce sa životného prostredia a financované nie len 
z vlastných zdrojov, ale najmä z grantových zdrojov. V predmetnom podprograme absentoval cieľ 
podprogramu a k nemu príslušný merateľný ukazovateľ (viď odporúčanie na strane 5).   

Všetky podprogramy v rámci programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE rozlišovali výdavky na 
bežné a kapitálové okrem podprogramu 2.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY, v ktorom 
boli alokované len bežné výdavky (bližšie k bežným a kapitálovým výdavkom vyššie v texte). 

Kontrolná skupina konštatovala, že ciele formulované v jednotlivých podprogramoch 
programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE boli stanovené tak, aby pomáhali plniť určený zámer. 

 
3. Monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu ako celku so zameraním na vybraný 

program 2 ŽIVOTNĚ PROSTREDIE 
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných 

informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú 
pri monitorovaní výkonnosti. 

Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných 
ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie.  

Monitorovacia správa obsahuje najmä:  
a) porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia 

prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom 
b) komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov  
c) návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov 

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií 
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti či 
stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch 
a celkových účinkoch programu. 

Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu a obsahuje najmä:  
a) informáciu o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt 

merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť  
b) komentár obsahujúci vysvetlenie nesplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov  
c) v prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti 

 
Podľa manuálu ciele a súvisiace merateľné ukazovatele existujúcej štruktúry nie je možné 

meniť počas roka. Ich nesplnenie sa zdôvodňuje v monitorovacej a hodnotiacej správe v rámci 
príslušného komentára. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je 
súčasťou záverečného účtu.  

 



 

Monitorovacia správa bola súčasťou 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 
schválenej uznesením MZ č. 459/2020 zo dňa 29.9.2020. 

Hodnotiaca správa bola súčasťou Záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2020 
schváleného uznesením MZ č. 619/2021 zo dňa 27.4.2021. 

Mesto Trnava zaviedlo monitorovanie a hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta, 
čím konalo v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

V programoch a podprogramoch, pri ktorých neboli formulované ciele a merateľné 
ukazovatele, mesto Trnava nevykonávalo ani monitorovanie a hodnotenie (viď bod 2. Zostavenie 
programového rozpočtu ako celku a zhodnotenie úrovne implementovania tvorby programového 
rozpočtovania). 

Z monitorovacej a aj z hodnotiacej správy vyplynulo, že viacero aktivít, ktoré malo mesto 
Trnava realizovať v roku 2020, sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území 
Slovenskej republiky dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi 
pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, neuskutočnilo (napr. v programe 2 ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE bolo v monitorovacej správe 11 takýchto aktivít). 
 

Monitorovanie programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
V rámci podprogramov 2.1 ZELEŇ, 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH 

PRIESTRANSTIEV, 2.3 ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE malo mesto 
Trnava stanovené merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých porovnalo plánované hodnoty 
so skutočnými dosiahnutými hodnotami k 30.06.2020. Pri všetkých aktivitách uvedených 
podprogramov bol komentár, ktorý podrobnejšie popisoval čerpanie/nečerpanie finančných 
prostriedkov na príslušnú aktivitu (napr. „údržba nových investícií“ v časti 2.1.1.1 Správa zelene). 
Pri všetkých merateľných ukazovateľoch tohto programu bolo uvedené číselné porovnanie 
plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov. 

Monitorovacia správa v časti merateľných ukazovateľov obsahovala opis zrealizovaných 
činností alebo počet vypracovaných dokumentácií k jednotlivým stanoveným merateľným 
ukazovateľom k 30.6.2020. Plán realizácie ďalších aktivít sa nachádzal buď priamo 
v monitorovacej správe alebo v komentári k jednotlivým aktivitám, ktorými sa mala dosiahnuť 
plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa. Komentár pri jednotlivých aktivitách vyššie 
uvedených podprogramov obsahoval bližšie informácie k prácam vykonaným do 30.6.2020 resp. 
plánovaným v 2. polroku 2020. 

 Kontrolná skupina zistila, že vzhľadom k tomu, že v podprogramoch 2.4 PRENESENÝ 
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY, 2.6 PROJEKTY absentovali ciele a merateľné ukazovatele, mesto 
Trnava nevykonávalo monitorovanie týchto podprogramov (viď bod 2. Zostavenie programového 
rozpočtu ako celku a zhodnotenie úrovne implementovania tvorby programového rozpočtovania 
na vybranom programe 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE). 
 

Hodnotenie programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Mesto Trnava malo na rok 2020 v kontrolovanom programe vypracované hodnotenie 

plnenia podprogramov 2.1 ZELEŇ, 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
a 2.3 ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE. Hodnotenie podprogramov 
2.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY a 2.6 PROJEKTY nebolo možné vykonať, 
nakoľko nemali stanovené ciele a merateľné ukazovatele. 

Hodnotiaca správa obsahovala opis zrealizovaných činností alebo počet 
vypracovaných dokumentácií k jednotlivým stanoveným merateľným ukazovateľom. Kontrolná 
skupina konštatovala, že z obsahového hľadiska hodnotiaca správa, buď priamo neobsahovala 
vysvetlenie nesplnenia plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa a toto vysvetlenie sa 
nachádzalo v komentároch pri niektorých aktivitách, alebo nebolo uvedené vôbec, ani 
v komentári pri príslušnej aktivite (napr. 1. merateľný ukazovateľ podprogramu 2.1 ZELEŇ 
a aktivita výsadba stromov v časti 2.1.1.2 Tvorba zelene).  

Pri hodnotení programového rozpočtu mesto nevyužilo možnosť uplatnenia odporúčaní 
manuálu MF SR, keď hodnotiaca správa neobsahovala v niektorých oblastiach komentár 
s vysvetlením nesplnenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. 



 

Na základe toho, z dôvodu prehľadnosti a transparentnosti kontrolná skupina odporúča 
povinnej osobe riadiť sa postupmi uvedenými v manuáli a uvádzať do hodnotiacej správy, 
v prípade nesplnenia plánovaných hodnôt, aj vysvetlenie nesplnenia plánovaných hodnôt a to 
buď priamo v časti hodnotiacej správy, alebo odkazom na komentár k príslušnej aktivite. 

 
Za pozitívum hodnotenia programového rozpočtu kontrolná skupina považuje skutočnosť, 

že v komentároch k hodnotiacej správe boli podrobne rozpísané jednotlivé aktivity patriace 
k programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a pri týchto aktivitách bola popísaná realizácia ich 
plnenia. Týmto mesto Trnava zvýšilo transparentnosť alokovania výdavkov a informovanosť 
o účele použitia finančných prostriedkov mesta Trnava pre zainteresované strany. 
 

Kontrolou bolo zistené, že v podprograme 2.1 ZELEŇ bola pri 2. merateľnom ukazovateli 
„Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m2“ v monitorovacej správe skutočná 
hodnota 47 043 m2 a v hodnotiacej správe 46 682 m2 t. j. nižšia. Uvedené zobrazuje aj 
nasledovná tabuľka: 

 

2. merateľný 
ukazovateľ: 

Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových 
záhonov v m2 

Rok 2020 
3. aktualizácia rozpočtu 
(monitorovacia správa) 

Záverečný účet 
(hodnotiaca správa) 

Plánovaná hodnota 47 000 47 000 

Skutočná hodnota 47 043 46 682 

 
K tomuto rozdielu povinná osoba poskytla kontrolnej skupine nasledovné vyjadrenie: 

„Celková výmera záhonov v priebehu roku zvyčajne koliduje. Dôvodom je prirodzený pohyb 
v rámci správy mestskej zelene alebo v rámci investičnej činnosti mesta, kedy dochádza  
k odstraňovaniu starých a výsadbe nových záhonov. V čase medzi 3. aktualizáciou rozpočtu 
a koncom roku 2020 došlo k odstráneniu časti kríkových záhonov, kedy bola znížená ich výmera 
z 36 212 m2 na 35 860 m2“ (viď odporúčanie na str. 8). 

 
Na účely zhodnotenia splnenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov 

jednotlivých podprogramov bola kontrolnou skupinou vypracovaná nasledovná tabuľka: 
 

Podprogram 
Cieľ podprogramu za rok 2020  
 
Merateľné ukazovatele 

Plánovaná 
hodnota 

Skutočná 
hodnota 

Splnenie 
v % 

2.1  
ZELEŇ 

Podporovať rozvoj mestskej 
zelene a budovanie nových 
krajinných prvkov, ktoré zvýšia 
diverzitu územia mesta 

   

1. merateľný ukazovateľ: Počet 
novovysadených stromov (ks) 

400 258 64,5 

2. merateľný ukazovateľ: Plocha 
udržiavaných kvetinových 
a kríkových záhonov (m²) 

47 000 46 682 99,32 

   

2.2  
REVITALIZÁCIA 
VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV 

Zlepšiť podmienky bývania 
obyvateľov mesta v obytných 
súboroch 

   

1. merateľný ukazovateľ: Plocha 
upraveného priestoru v obytných 
súboroch (m²) 

34 030 25 210 74,08 



 

2. merateľný ukazovateľ: Plocha 
novoupravených území pre 
oddychovo-rekreačné využitie 
(m²) 

57 014 2 200 3,86 

   

2.3 
ÚZEMNOPLÁNOVACIE 
DOKUMENTÁCIE 
A ŠTÚDIE 

Spodrobniť a prehĺbiť 
územnoplánovacie podklady 
a dokumentáciu ako nástroj pre 
riešenie vybraných projektov 

   

1. merateľný ukazovateľ: Plocha 
(počet) vybraných projektov 
(územnoplánovacích podkladov) 
(ks) 

15 15 100 

 
Z uvedenej tabuľky vyplývajú nasledovné skutočnosti: 

• Pri 1. merateľnom ukazovateli podprogramu 2.1 ZELEŇ a pri 1. merateľnom ukazovateli 
podprogramu 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV dosiahla skutočná 
hodnota 64,5 % a 74,08 %, čo predstavuje približne ¾ plánovanej hodnoty. Možno 
konštatovať, že stanovené plánované hodnoty týchto merateľných ukazovateľov boli 
z hľadiska hodnotenia čiastočne splnené.  

• Pri 2. merateľnom ukazovateli podprogramu 2.1 ZELEŇ a pri merateľnom ukazovateli 
podprogramu 2.3 ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE skutočné 
hodnoty dosiahli 99,32 % a 100 %, čím možno konštatovať, že plánované hodnoty 
merateľných ukazovateľov týchto podprogramov boli splnené.  

• 2. merateľný ukazovateľ podprogramu 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV indikoval dosiahnuté plnenie 3,86 % z plánovanej hodnoty. Na 
základe uvedeného kontrolná skupina konštatovala, že alokované výdavky v tejto časti 
podprogramu zostali z väčšej časti nevyužité, čo bolo spôsobené viacerými faktormi 
uvedenými v komentároch pri niektorých aktivitách. Napriek skutočnosti, že bolo 
alokované dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre dosiahnutie vyššieho 
percenta plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa, neboli vyčerpané.  
Podľa vyjadrenia povinnej osoby bola plánovaná hodnota tohto merateľného ukazovateľa 
stanovená na začiatku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2020. Pred schválením návrhu 
rozpočtu na rok 2020 nastali ešte zmeny, ktoré neboli v stanovenej plánovanej hodnote 
merateľného ukazovateľa zohľadnené. 
Ak nastanú zmeny návrhu rozpočtu pred jeho schválením, kontrolná skupina odporúča 

zohľadniť tieto zmeny a zapracovať ich do plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa.  
 

Je možné konštatovať, že merateľný ukazovateľ signalizuje do akej miery sa plní cieľ. 
V zmysle manuálu je to nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa 
a hodnotenie by okrem iného malo obsahovať aj mieru plnenia cieľov ako dôležitú informáciu pre 
všetky zainteresované strany. Kontrolná skupina konštatovala, že miera plnenia. resp. neplnenia 
cieľov nebola v hodnotiacej správe k programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE priamo vyhodnotená. 

Počas výkonu kontroly bolo zistené, že hodnotiaca správa k  1. merateľnému ukazovateľu 
podprogramu 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV obsahovala opis 
zrealizovaných činností z podprogramov 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
a 2.6 PROJEKTY. Bližšie informácie k zrealizovaným činnostiam boli uvedené v komentároch pri 
jednotlivých aktivitách (napríklad 2.2.2.6 Studne na území mesta – „Závlahový systém vo 
vnútrobloku VI. Clementisa 56-66“ a pri aktivitách v časti kapitálové výdavky v podprograme 
2.6 PROJEKTY: 
„Humanizácia obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 – MPaRV SR – PHSR“,  
„Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 – MPaRV SR – PHSR“, 
„Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A – MPaRV SR – PHSR“). 



 

Obdobne aj hodnotiaca správa k 2. merateľnému ukazovateľu podprogramu 
2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV obsahovala opis zrealizovaných činností 
z podprogramov 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV a 2.6 PROJEKTY. 
Bližšie informácie k zrealizovaným činnostiam boli uvedené v komentároch pri jednotlivých 
aktivitách (2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská – „spádové detské ihriská – PHSR – realizácia“ 
a pri aktivitách v časti kapitálové výdavky v podprograme 2.6 PROJEKTY – „Mestá odolné na 
dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR – 
PHSR“). 

Z uvedeného vyplýva, že v podprograme 2.2 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV boli hodnotené merateľné ukazovatele k aktivitám, ktoré boli 
v podprograme 2.6 PROJEKTY aj s príslušnými alokovanými finančnými prostriedkami, čo 
pôsobí zmätočne a neprehľadne, preto kontrolná skupina odporúča hodnotiť merateľné 
ukazovatele vždy iba k aktivitám nachádzajúcim sa v príslušnom podprograme. 
 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov jednotlivých podprogramov programu 
2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 
 

Podprogram 
Rozpočet 2020 

schválený v 
eur 

Rozpočet 
2020 

upravený v 
eur 

Skutočnosť 
v eur 

Čerpanie 
v % 

2.1  ZELEŇ 1 107 880 1 211 509 972 144 80,24 

2.2  REVITALIZÁCIA 
VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV 

 
491 174 

 
654 339 

 
209 807 

 
32,06 

2.3  
ÚZEMNOPLÁNOVACIE 
DOKUMENTÁCIE 
A ŠTÚDIE 

118 000 117 000 65 568 56,04 

2.4  PRENESENÝ 
VÝKON ŠTÁTNEJ 
SPRÁVY 

84 368 107 780 107 778 99,99 

2.5  ENERGETICKÝ 
MANAŽMENT (nebol 
predmetom kontroly) 

109 139 89 139 87 022 97,62 

2.6  PROJEKTY 1 614 711 2 522 049 1 065 895 42,26 

Spolu  
PROGRAM 2 ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

 
3 525 272 

 
4 701 816 

 
2 508 214 

 
53,35 

 
Kontrolou bolo zistené, že schválený rozpočet na rok 2020 bol v priebehu roka 2020 

upravovaný, konkrétne v programe 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE bol navýšený zo sumy 
3 525 272 eur na sumu 4 701 816 eur. Schválené finančné prostriedky rozdelené do jednotlivých 
aktivít  v programe 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE v roku 2020 neboli prečerpané. Finančné 
prostriedky alokované v programe 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE boli podľa Záverečného účtu 
mesta Trnavy za rok 2020 vyčerpané na 53,35 %. 

Kontrolná skupina konštatovala, že niektoré plánované hodnoty merateľných 
ukazovateľov sa počas niekoľkoročného (roky 2018-2020) hodnotenia upravovali v závislosti 
od dosiahnutých plnení skutočných hodnôt predošlých rokov (napr. 2. merateľný ukazovateľ 
podprogramu 2.1 ZELEŃ). Iné naopak neboli stanovené podľa rastúceho/klesajúceho trendu 
vývoja merateľných ukazovateľov (napr. 1. merateľný ukazovateľ podprogramu 2.1 ZELEŇ, 
ktorého plánovaná hodnota bola počas všetkých troch rokov rovnaká).  

Kontrolná skupina odporúča stanovovať plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa tak, 
aby zohľadňoval trend vývoja merateľného ukazovateľa predchádzajúceho obdobia. 



 

Tým, že nebolo priamo vyhodnotené splnenie resp. nesplnenie cieľov a zároveň iba tri 
podprogramy programu 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE mali stanovené ciele a merateľné 
ukazovatele, neboli dostatočne využité možnosti programového rozpočtovania v tomto programe. 
Tým nebol zabezpečený účel procesu hodnotenia programového rozpočtu mesta, ktorý spočíval 
hlavne v porovnaní plánovaných a skutočne dosiahnutých hodnôt stanovených v merateľných 
ukazovateľoch a s tým spojené vyhodnotenie plnenia cieľov – sledovanie výsledkov, ktoré sa 
za vynakladané prostriedky dosahujú. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 7.4.2022. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole dňa 12.4.2022 odovzdaním správy povinnej osobe. 
 
Kontroly č. 2, 3, 4/2022 
Kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach základných škôl s materskými školami. 
Cieľom kontrol bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a vnútorných aktov riadenia pri dodržiavaní povinností pri uplatňovaní elektronickej podoby 
výkonu orgánov verejnej moci, so zameraním na vydávanie rozhodnutí riaditeľa školy ako 
elektronických úradných dokumentov. Kontrolovaným obdobím bol rok 2021. Kontroly boli 
uskutočnené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v dňoch od 1.2.2022 do 23.2.2022 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia. 
2. Zriadenie a aktivovanie elektronickej schránky. 
3. Vydávanie a autorizácia rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. 
4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu zákonným zástupcom žiaka. 

 

Počas kontrol boli zistené nasledovné skutočnosti:  
1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia 
Výkon verejnej moci v elektronickom prostredí je s účinnosťou od 1.11.2013 vymedzený 

zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), ktorý definuje 
rozsah, spôsob a povinnosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“). Zavedenie 
zákona o e-Governmente do praxe bolo rozdelené do viacerých etáp.  
 Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického 
úradného dokumentu vymedzuje s účinnosťou od 1.4.2018 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z.z. (ďalej len „vyhláška 
č. 85/2018 Z.z.“) 
 

Zákon o e-Governmente sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu 
právomocí OVM podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 1 tohto zákona). 

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) v spojení s § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) je riaditeľ školy orgánom štátnej správy 
v školstve a vykonáva štátnu správu v prvom stupni. V rámci tejto právomoci rozhoduje okrem 
iného aj o prijatí žiaka do školy. 

Na účely zákona o e-Governmente je OVM riaditeľ ZŠ s MŠ. 
Predmetom kontrol bolo preveriť vydávanie a doručovanie rozhodnutí riaditeľa ZŠ s MŠ 

o prijatí žiaka do školy v roku 2021 ako elektronických úradných dokumentov podľa zákona o e-
Governmente. 

 

2. Zriadenie a aktivovanie elektronickej schránky 
Elektronickou komunikáciou sa rozumie prenos správ elektronickými prostriedkami medzi 

komunikujúcimi subjektami. Takáto elektronická komunikácia má rovnaké právne účinky ako 
komunikácia v listinnej podobe. 



 

Elektronická schránka je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické 
správy a notifikácie a slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov 
s OVM. 

Podľa zákona o e-Governmente bol správcom modulu elektronických schránok do 
30.6.2020 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, od 
1.7.2020 je v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky. Prevádzkovateľom tohto modulu je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
(ďalej len „NASES“).  

V podmienkach ZŠ s MŠ bol s účinnosťou od 1.11.2016 povinný riaditeľ školy prijímať 
elektronické podania predpísaným spôsobom prostredníctvom elektronickej schránky a zároveň 
vytvárať rozhodnutia o prijatí žiaka do školy ako elektronické úradné dokumenty. 
 

3. Vydávanie a autorizácia rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. 
Riaditeľ školy vydáva rozhodnutia podľa § 5 ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve 

vždy ako elektronické úradné dokumenty, s výnimkou rozhodnutí o pokarhaní, podmienečnom 
vylúčení a pochvale. 
 Výkon verejnej moci elektronicky vymedzujú ustanovenia §§ 17 až 34 zákona o e-
Governmente. V zmysle § 23 zákona o e-Governmente OVM autorizáciu rozhodnutia vykoná 
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou, s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky. 

Mandátny certifikát sa vydáva fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe 
zákona konať za inú osobu alebo OVM (§ 8 zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). Mandátny certifikát má hodnotu podpisu štatutárneho zástupcu právnickej 
osoby. Ako identifikátor slúži názov právnickej osoby a IČO. 
 Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka určuje dátum a čas, po ktorom nastáva 
autorizácia. 
 

4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu zákonným zástupcom žiaka. 
Doručovanie elektronických úradných dokumentov – rozhodnutí o prijatí žiaka do školy 

má v súlade so zákonom o e-Governmente vykonávať v podmienkach ZŠ s MŠ riaditeľ. Miestom 
na elektronické doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ je taktiež povinný overovať stav aktivácie elektronickej schránky 
u adresáta, ktorému má byť rozhodnutie o prijatí žiaka do školy doručené (nespoliehať sa na 
skutočnosť, že pri prijatí žiaka do školy jeho zákonný zástupca uviedol, že ju nemá aktivovanú). 

V prípade, že elektronické schránky nie sú aktivované na doručovanie, riaditeľ ZŠ s MŠ je 
povinný vyhotoviť listinný rovnopis rozhodnutia o prijatí žiaka do školy podľa vyhlášky 
č. 85/2018 Z.z. 
 

Kontrola č. 2/2022 
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou školou, 
Vančurova 38, Trnava.  
 Postup výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach ZŠ s MŠ nemá povinná osoba 
upravený v internej norme. 

Pri kontrole č. 2/2022 bolo konštatované, že ZŠ s MŠ má zriadenú a aktivovanú 
elektronickú schránku. Prístup do elektronickej schránky je umožnený riaditeľke ZŠ s MŠ 
použitím preukazu totožnosti (občiansky preukaz). Informácia o prijatí novej správy do 
elektronickej schránky ZŠ s MŠ je podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ s MŠ automaticky zasielaná na 
jej mobilný telefón formou sms. 

V čase kontroly riaditeľka ZŠ s MŠ mala vydaný platný mandátny certifikát; a povinná 
osoba taktiež disponovala kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ vydala 98 rozhodnutí 
o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy. Kontrolou bolo zistené, že všetky kontrolované rozhodnutia 
o prijatí žiaka do školy boli vydané v papierovej forme, t. j. nebol dodržaný postup v súlade so 



 

zákonom o e-Governmente. Následne teda nemohol byť uplatnený ani postup ich autorizácie 
v zmysle uvedeného zákona. 

Nakoľko riaditeľka ZŠ s MŠ nevydávala rozhodnutia o prijatí žiaka do školy elektronicky, 
tieto ani nedoručovala v súlade s postupmi vymedzenými zákonom o e-Governmente 
a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. Vydané rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli odovzdávané 
zákonným zástupcom žiaka osobne, čo bolo potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú 
poštu, a.s. bolo dokladované podpísanou doručenkou do vlastných rúk. 

Na základe vyjadrenia riaditeľky ZŠ s MŠ pri aplikácii zákona o e-Governmente 
v súvislosti s  rozhodnutiami o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy postupovala podľa 
Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k doručovaniu 
rozhodnutí riaditeľov škôl a školských zariadení zo dňa 12.9.2021  Pri kontrole bolo 
konštatované, že v zmysle § 56b zákona o e-Governmente výkladové stanoviská k uplatňovaniu 
tohto zákona vydáva Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci elektronicky pri 
vydávaní, autorizovaní a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala 
v súlade so zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 11.2.2022. 
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 16.2.2022. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 28.2.2022 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe 21.2.2022. Zoznam prijatých opatrení bol doručený v dohodnutom 
termíne. 
 

Kontrola č. 3/2022 
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou školou, 
Spartakovská 5, Trnava.  
 Postup výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach ZŠ s MŠ nemá povinná osoba 
upravený v internej norme. 

Pri kontrole č. 3/2022 bolo konštatované, že ZŠ s MŠ má zriadenú a aktivovanú 
elektronickú schránku. Prístup do elektronickej stránky je umožnený riaditeľke ZŠ s MŠ 
a informatikovi ZŠ s MŠ s použitím preukazu totožnosti (občiansky preukaz). 

Informácia o prijatí novej správy do elektronickej schránky ZŠ s MŠ je podľa vyjadrenia 
riaditeľky automaticky zasielaná na jej služobný mobilný telefón formou sms. 

Pri kontrole č. 3/2022 bolo konštatované, že v čase kontroly riaditeľka ZŠ s MŠ mala 
vydaný platný mandátny certifikát; a povinná osoba taktiež disponovala kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou. 

Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ vydala 113 rozhodnutí 
o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy. Kontrolou bolo zistené, že všetky kontrolované rozhodnutia 
o prijatí žiaka do školy boli vydané v papierovej forme, t. j. nebol dodržaný postup v súlade so 
zákonom o e-Governmente. Následne teda nemohol byť uplatnený ani postup ich autorizácie 
v zmysle uvedeného zákona. 

Nakoľko riaditeľka ZŠ s MŠ nevydávala rozhodnutia o prijatí žiaka do školy elektronicky, 
tieto ani nedoručovala v súlade s postupmi vymedzenými zákonom o e-Governmente 
a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. Vydané rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli odovzdávané 



 

zákonným zástupcom žiaka osobne, čo bolo potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú 
poštu, a.s. bolo dokladované podpísanou doručenkou do vlastných rúk.  
 

Kontrolné zistenie č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci elektronicky pri 
vydávaní, autorizovaní a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala 
v súlade so zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 16.2.2022. 
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 21.2.2022. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 28.2.2022 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 21.2.2022. Zoznam prijatých opatrení bol doručený v dohodnutom termíne. 
 

Kontrola č. 4/2022 
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou školou, 
Ulica Ivana Krasku 29, Trnava.  
 Postup výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach ZŠ s MŠ nemá povinná osoba 
upravený v internej norme. 
 Pri kontrole č. 4/2022 bolo konštatované, že ZŠ s MŠ má zriadenú a aktivovanú 
elektronickú schránku. Prístup do elektronickej stránky je umožnený riaditeľke ZŠ s MŠ 
s použitím preukazu totožnosti (občiansky preukaz). Informácia o prijatí novej správy do 
elektronickej schránky ZŠ s MŠ je podľa vyjadrenia riaditeľky automaticky zasielaná na pracovnú 
mailovú adresu riaditeľky ZŠ s MŠ. 
 Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ vydala 41 rozhodnutí 
o prijatí žiaka na základné vzdelávanie, z toho 2 rozhodnutia sa týkali žiakov vyšších ročníkov, 39 
rozhodnutí sa týkalo žiakov nastupujúcich do 1. ročníka ZŠ s MŠ. Kontrolou bolo zistené, že 
všetky kontrolované rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí žiaka boli vydané v papierovej forme, čím 
nebol dodržaný postup v súlade so zákonom o e-Governmente. Následne  nemohol byť 
uplatnený ani postup ich autorizácie v zmysle uvedeného zákona 

V čase kontroly mala riaditeľka ZŠ s MŠ vydaný platný mandátny certifikát a škola 
disponovala kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

Nakoľko riaditeľka ZŠ s MŠ nevydávala rozhodnutia o prijatí žiaka do školy elektronicky, 
tieto ani neboli doručované v súlade s postupmi vymedzenými zákonom o e-Governmente 
a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. Vydané rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli odovzdávané 
zákonným zástupcom žiaka osobne, čo bolo potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú 
poštu, a.s. bolo preukázané podpísanou doručenkou do vlastných rúk.  
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci elektronicky pri 
vydávaní, autorizovaní a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala 
v súlade so zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 17.2.2022. 
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 22.2.2022. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 7.3.2022 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 23.2.2022. Zoznam prijatých opatrení bol doručený v dohodnutom termíne. 
 

Kontrola č. 5/2022 
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Mestského úradu v Trnave, 
so zameraním na vydávanie rozhodnutí mesta ako elektronických úradných dokumentov 
vo vybranej oblasti. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov a vnútorných aktov riadenia pri dodržiavaní povinností pri uplatňovaní elektronickej 
podoby výkonu orgánov verejnej moci v roku 2021. Kontrola bola uskutočnená v súlade 
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch 
od 21.2.2022 do 4.3.2022 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia. 
2. Spracovanie elektronickej agendy. 
3. Vytváranie a autorizácia rozhodnutí mesta o vyrubení poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu poplatníkovi (platiteľovi poplatku). 

Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti: 
  

1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia 
Výkon verejnej moci v elektronickom prostredí je s účinnosťou od 1.11.2013 vymedzený 

zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), ktorý definuje 
rozsah, spôsob a povinnosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“). Zavedenie 
zákona o e-Governmente do praxe bolo rozdelené do viacerých etáp.  

Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického 
úradného dokumentu vymedzuje Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu č. 85/2018 Z.z. (ďalej len „vyhláška č. 85/2018 Z.z.“) 

Zákon o e-Governmente sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu 
právomocí OVM podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 1 tohto zákona). 

Na účely zákona o e-Governmente je OVM obec t.j. mesto Trnava, ktoré vykonáva 
prenesený výkon štátnej správy (napr. stavebné konanie, matrika) a tiež originálne kompetencie 
(napr. miestne dane a miestne poplatky). 

Obec v súlade s § 4 ods. 3 písm. c) zákona o obecnom zriadení, rozhoduje vo veciach 
miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu v rámci originálnej pôsobnosti. 

V súlade s § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.: o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o miestnom poplatku za komunálne odpady“) obec vyrubuje každoročne rozhodnutím 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na celé zdaňovacie obdobie.  

Postup súvisiaci so správou miestneho poplatku je upravený zákonom č. 563/2009 Z.z. 
o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„daňový poriadok“). 

Predmetom kontroly č. 5/2022 bolo preveriť vydávanie a doručovanie rozhodnutí mesta o 
 vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2021 ako 
elektronických úradných dokumentov podľa zákona o e-Governmente. 
 Pri kontrole bolo konštatované, že postup výkonu verejnej moci elektronicky nemá 
povinná osoba zadefinovaný v internej norme. 

 

2. Spracovanie elektronickej agendy 



 

Elektronickou komunikáciou sa rozumie prenos správ elektronickými prostriedkami medzi 
komunikujúcimi subjektami. Takáto elektronická komunikácia má rovnaké právne účinky ako 
komunikácia v listinnej podobe. 

Elektronická schránka je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické 
správy a notifikácie a slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s 
OVM. 

Mesto Trnava je povinné s účinnosťou od 1.11.2016 prostredníctvom elektronickej 
schránky prijímať elektronické podania a odpovedať na tieto podania. Okrem iného je tiež 
povinné vydávať rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady ako elektronické úradné dokumenty; s účinnosťou od 1.4.2018 je povinné pri doručovaní 
rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupovať aj v 
zmysle vyhlášky č. 85/2018. 

Pri kontrole č. 5/2022 bolo konštatované, že mesto Trnava má zriadenú a aktivovanú 
elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.  

Spracovanie elektronickej agendy v podmienkach mesta Trnava prebieha 
v dokumentačnom informačnom systéme samosprávy (CG DISS) a v informačnom systéme 
samosprávy (CG ISS). Postup a popis prijatia elektronického podania v registratúre, vytvorenia 
odpovede (výstupných podaní), priebeh schvaľovacieho procesu, odoslanie odpovede 
(výstupných rozhodnutí) do elektronických schránok osôb, odosielanie elektronických formulárov 
do modulu dlhodobého úložiska registratúrnych záznamov, odoslanie správneho poplatku, 
postup overenia stavu elektronickej schránky osoby a vyhľadávanie osôb v registri obyvateľov je 
upravený v príručke informačného systému samosprávy Spracovanie elektronickej agendy. 

Prístup do elektronickej agendy (CG DISS a CG ISS) majú všetci zamestnanci mestského 
úradu, ktorých pracovná činnosť súvisí s elektronickým spracovaním pracovnej agendy pri 
výkone práce vo verejnom záujme. Na základe poverení primátora mesta ako aj požiadaviek 
vedúcich (pracovníkov) jednotlivých odborov boli zodpovedným zamestnancom pri výkone práce 
vo verejnom záujme v elektronickej agende sprístupnené osobitné funkcionality v závislosti od ich 
pracovných činností (náplní). 

 

3. Vytváranie a autorizácia rozhodnutí mesta o vyrubení poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
Výkon verejnej moci elektronicky vymedzujú ustanovenia §§ 17 až 34 zákona o e-

Governmente. V zmysle § 23 zákona o e-Governmente OVM autorizáciu rozhodnutia vykoná 
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou, s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky. 
Ak osobitný predpis pri autorizácii neoznačuje konkrétnu osobu alebo osobu v konkrétnom 
postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu, v takom 
prípade je na autorizáciu elektronického úradného dokumentu možné použiť tak kvalifikovaný 
elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu, ako aj kvalifikovanú 
elektronickú pečať, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.  

Tak ako je uvedené v § 81 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za komunálne odpady 
„poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovanie obdobie.“  

To znamená, že rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady je možné autorizovať kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorej sa pripojí 
kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. 

Kvalifikovaná elektronická pečať sa používa na autorizáciu elektronického dokumentu 
právnickou osobou.  
 Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka určuje dátum a čas, po ktorom nastáva 
autorizácia. 

Postup vytvárania elektronických rozhodnutí v CG ISS v module PO miestne poplatky 
v podmienkach mesta Trnava je upravený v príručke ISS Spracovanie elektronickej agendy 
a v Metodickom postupe k vytvoreniu doložky o autorizácii – listinného rovnopisu, zvlášť pre 
poplatníkov s aktivovanou elektronickou schránkou na doručovanie a zvlášť pre poplatníkov 
s neaktivovanou elektronickou schránkou na doručovanie. 



 

 Pri kontrole č. 5/2022 bolo konštatované, že zodpovední zamestnanci mestského úradu – 
odboru komunálnych služieb, referátu verejnoprospešných služieb generovali (vytvárali) 
rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021 
hromadne ako elektronické úradné dokumenty, s postupným zapracovaním aktuálnych zmien 
k 31.1.2021 (noví poplatníci, úmrtia, zľavy, a pod.) v CG ISS s prepojením na CG DISS (adresy 
poplatníkov a čísla konaní). 

Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 mesto vytvorilo 21 832 rozhodnutí o vyrubení 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako elektronické úradné dokumenty, 
z toho všetky boli autorizované kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojením kvalifikovanej 
elektronickej časovej pečiatky v súlade so zákonom o e-Governmente. 
 
4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu poplatníkovi. 

Doručovanie elektronických úradných dokumentov – rozhodnutí má v súlade so zákonom 
o e-Governmente vykonávať v podmienkach mesta správca dane. Miestom na elektronické 
doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. 

Pri vytváraní rozhodnutí systém CG DISS automaticky vygeneroval poplatníkov 
s aktivovanou elektronickou schránkou na doručovanie, ktorým boli následne rozhodnutia 
o  vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odoslané do 
elektronických schránok. 

V prípade, že elektronické schránky nie sú aktivované na doručovanie, správca dane je 
povinný podľa vyhlášky č. 85/2018 Z.z. vyhotoviť listinný rovnopis elektronického úradného 
dokumentu.  

Listinný rovnopis sa vyhotovuje z elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia) 
vrátane jeho príloh. Listinný rovnopis musí obsahovať informácie o tom, kto elektronický úradný 
dokument autorizoval a informácie o spôsobe a čase autorizácie (uvádza sa v doložke 
o autorizácii, ktorá je súčasťou listinného rovnopisu). 

Podľa § 63 ods. 3 písm. f) daňového poriadku rozhodnutie o.i. „obsahuje vlastnoručný 
podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; 
ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok 
úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu“, ktorým je v zmysle platnej 
legislatívy zákon o e-Governmente. 

Pri kontrole č. 5/2022 bolo konštatované, že 17 892 poplatníkom bez aktivovanej 
elektronickej schránky boli doručované rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré obsahovali sken vlastnoručného podpisu primátora mesta 
a odtlačok úradnej pečiatky mesta. 

Podľa vyjadrenia odboru komunálnych služieb rozhodnutie o vyrubení poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obsahujúci sken vlastnoručného podpisu 
primátora mesta a odtlačok úradnej pečiatky zasielali poplatníkom bez aktivovanej elektronickej 
schránky na základe mailového usmernenia odboru právneho zo dňa 20.4.2020. Kontrolná 
skupina však konštatovala, že predmetné usmernenie sa netýkalo autorizácie elektronických 
úradných dokumentov v zmysle zákona o e-Governmente. 

Kontrolná skupina konštatovala, že doručované rozhodnutia o vyrubení poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkom bez aktivovanej elektronickej 
schránky neobsahovali povinné náležitosti listinného rovnopisu elektronického úradného 
dokumentu v zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky č. 85/2018 Z.z., (formát, absentujúca doložka 
o autorizácii) a obsahoval sken vlastnoručného podpisu primátora mesta a odtlačok úradnej 
pečiatky, čo nebolo v súlade s § 63 ods. 3 písm. f) daňového poriadku. 

Vydané rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady boli odovzdávané poplatníkom bez aktivovanej elektronickej schránky osobne, čo bolo 
potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú poštu, a.s. bolo dokladované podpísanou 
doručenkou do vlastných rúk.  
 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia):  
Kontrolné zistenie č. 1: V prípade neaktívnych elektronických schránok poplatníkov povinná 
osoba nevydávala listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu vrátane doložky 



 

o autorizácii k elektronickému úradnému dokumentu, čo nebolo v súlade s § 31a zákona o e-
Governmente a § 1 ods. 1 vyhlášky č. 85/2018 Z.z.  
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 10.3.2022. 
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 21.3.2022. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 14.4.2022 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 21.3.2022. 

 
Kontrola č. 6/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 
v oblasti ekológie a životného prostredia, rozpočet mesta program 18 – Mestský grantový 
program, podprogram 18.1. - Bežné výdavky, prvok 18.1.1 - dotácie v zmysle VZN 
o dotáciách, oblasť ekológie a životného prostredia. 
Cieľom kontroly bolo preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami mesta so zameraním na 
rozpočtové prostriedky mesta – dotácie.  Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 11.3.2022 do 
17.3.2022 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
2. Kontrola postupu pri čerpaní a zúčtovaní dotácií v zmysle legislatívy. 
3. Dodržanie 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, 
alebo 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. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území 
mesta.“ 

V meste Trnava bolo v roku 2021 platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 540, ktorým sa 
určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava (ďalej len „VZN č. 540“). V článku 
12 VZN č. 540 sú určené požiadavky a postup pri schvaľovaní dotácií: 

• požiadavky, ktoré musia byť splnené pri podaní žiadosti o dotáciu: 
o žiadosť bola podaná oprávneným žiadateľom, 
o právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie, 

o fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, 

o žiadateľ zabezpečuje minimálne 20% spoluúčasti na celkových finančných 
nákladoch na projekt,  

o žiadateľ podal maximálne dve žiadosti o dotáciu, 



 

o žiadosť obsahuje kompletné údaje, 

• príslušná komisia prerokuje projekty a odporučí pridelenie finančnej čiastky jednotlivým 
žiadateľom, alebo zamietne žiadosti, 

• je vypracovaný komplexný prehľad dotácií, ktorý je postúpený príslušnému orgánu na 
schválenie: 

o primátorovi v sume do 1 000 eur (vrátane) 
o mestskej rade v sume nad 1 000 eur do 3 000 eur (vrátane) 
o mestskému zastupiteľstvu v sume nad 3 000 eur. 

Podľa informácií z portálu egov.trnava.sk a odboru stavebného a životného prostredia 
bolo v roku 2021 doručených 6 žiadostí o dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia. 
Žiadna z doručených 6 žiadostí nebola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených 
v čl. 12 VZN č. 540. 
 

Kontrolná skupina si vyžiadala zo zoznamu zverejnených dotácií na stránke 
egov.trnava.sk na priamy výkon kontroly 3 spisy k dotáciám poskytnutým v oblasti ekológie 
a životného prostredia v roku 2021. Po ich preskúmaní bolo konštatované: 

Po doručení žiadostí o dotácie bola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa 
Zásad pre výkon finančnej kontroly v podmienkach mesta Trnava, ktorou bolo overené splnenie 
podmienok podľa VZN č. 540, článok 3 a 12. Vykonanie administratívnej finančnej kontroly bolo 
spísané v správe z administratívnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej  kontrole. Závery 
administratívnej finančnej kontroly pri kontrole vyžiadaných 3 dotácií boli -  „bez nedostatkov“. 
Kontrola konštatovala, že pri overovaní splnenia podmienok podľa VZN č. 540 neboli overované 
skutočnosti: 

• podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: Právnickej 
osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť 
dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

• podľa § 19 ods. 16 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“): Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie 
je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1, ktorá má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, možno poskytnúť verejné prostriedky len vtedy, ak 
je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. 

Kontrolné zistenie č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN 
č. 540 neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Všetky doručené žiadosti (v počte 6) boli postúpené na prerokovanie Komisii životného 
prostredia a prírodných hodnôt MZ v Trnave. Dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia 
boli prerokované na komisii v dňoch 14.12.2020, 15.12.2020 – 20.12.2020 per rollam 
a 21.6.2021, kde boli odporučené na schválenie príslušnému orgánu. 

Žiadosti, odporučené Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt MZ v Trnave boli 
spracované do komplexného prehľadu, na základe ktorého boli postúpené príslušnému orgánu 
na schválenie: 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 9.2.2021 bola schválená 1 žiadosť 

• primátorom mesta bolo schválených 5 žiadostí. 
Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti ekológie a životného 

prostredia bola v zmysle VZN č. 540 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. 

Podľa čl. 12 ods. 7 VZN č. 540 „Dotácia je poskytnutá na základe uzatvorenia písomnej 
zmluvy o poskytnutí dotácie medzi úspešným žiadateľom a Mestom Trnava.“  

Všetky predložené zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v počte 
3 boli overené základnou finančnou kontrolou. Vykonanie základnej finančnej kontroly bolo 



 

vyznačené na zmluvách o poskytnutí finančnej dotácie s podpismi zodpovedných zamestnancov 
mesta Trnava, podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní základnej finančnej kontroly 
a podpísaní zmluvnými stranami boli zmluvy zverejnené na webovom sídle mesta, v súlade 
s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. 

Čerpanie dotácií podľa jednotlivých oblastí je každoročne zverejňované v Záverečnom 
účte mesta Trnava na webovom sídle mesta, v časti Samospráva, Rozpočet a záverečný účet. 
Počas výkonu kontroly záverečný účet mesta Trnava za rok 2021 ešte nebol schválený. 

Zúčtovanie kontrolovaných dotácií bolo vykonané v stanovenej lehote podľa článku 13 
ods. 2 VZN č. 540. Zúčtovanie bolo vykonané na tlačive, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle 
mesta. Zúčtované dotácie boli overené administratívnou finančnou kontrolou. Vykonanie 
administratívnej finančnej kontroly bolo spísané v správe z administratívnej finančnej kontroly 
podľa zákona o finančnej kontrole. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.11.2020 uznesením č. 501/2020 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2021, výdavky v programovom členení: 
program 18. Mestský grantový program, podprogram 18.1. Bežné výdavky, prvok 18.1.1. dotácie 
v zmysle VZN o dotáciách, oblasť ekológie a životného prostredia -  vo výške 6 000 eur. Počas 
roka 2021 sa uvedená položka výdavkovej časti rozpočtu nemenila. Skutočné čerpanie výdavkov 
na dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia za rok 2021 bolo 5 300 eur. 
 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia):  
Kontrolné zistenie č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN 
č. 540 neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle 
VZN č. 540 overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 23.3.2022. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, k lehote na predloženie 
písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených 
v Návrhu správy z kontroly č. 6/2022. 

Povinná osoba bola podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona o finančnej kontrole povinná 
prijať opatrenia a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 8.4.2022. Povinná 
osoba dňa 4.4.2022 oznámila prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku. 

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona o finančnej kontrole povinná splniť 
prijaté opatrenia v lehote: ihneď. 

Správa z kontroly bola vyhotovená a odovzdaná povinnej osobe dňa 12.4.2022. 
 
Kontrola č. 10/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 
v sociálnej oblasti, rozpočet mesta program 18 – Mestský grantový program, podprogram 
18.1. - Bežné výdavky, prvok 18.1.1 - dotácie v zmysle VZN o dotáciách, oblasť sociálna. 
Cieľom kontroly bolo preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami mesta so zameraním na 
rozpočtové prostriedky mesta – dotácie.  Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 8.3.2022 
do 18.3.2022 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
2. Kontrola postupu pri čerpaní a vyúčtovaní dotácií v zmysle legislatívy. 
3. Dodržanie 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, 
alebo 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. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území 
mesta.“ 

V meste Trnava bolo  v roku 2021 platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 540, ktorým 
sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava (ďalej len „VZN č. 540“). 
V článku 12 VZN č. 540 sú určené požiadavky a postup pri schvaľovaní dotácií: 

• požiadavky, ktoré musia byť splnené pri podaní žiadosti o dotáciu: 
o žiadosť bola podaná oprávneným žiadateľom,  
o právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie,  

o fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,  

o žiadateľ zabezpečuje minimálne 20% spoluúčasti na celkových finančných 
nákladoch na projekt,  

o žiadateľ podal maximálne dve žiadosti o dotáciu,  
o žiadosť obsahuje kompletné údaje, 

• príslušná komisia prerokuje žiadosti a odporučí pridelenie finančnej čiastky jednotlivým 
žiadateľom, alebo zamietne žiadosti, 

• je vypracovaný komplexný prehľad dotácií, ktorý je postúpený príslušnému orgánu na 
schválenie: 

o primátorovi v sume do 1 000 eur (vrátane) 
o mestskej rade v sume nad 1 000 eur do 3 000 eur (vrátane) 
o mestskému zastupiteľstvu v sume nad 3 000 eur. 

Podľa informácií z portálu egov.trnava.sk a odboru sociálneho mestského úradu bolo 
v roku 2021 doručených 12 žiadostí o dotácie v sociálnej oblasti. Žiadna z doručených 12 
žiadostí nebola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených v čl. 3 a 12 VZN č. 540.  
 

Kontrolná skupina si vyžiadala zo zoznamu zverejnených dotácií na stránke 
egov.trnava.sk  na priamy výkon kontroly 6 spisov k dotáciám poskytnutým v sociálnej oblasti 
v roku 2021. Po ich preskúmaní bolo konštatované: 

Po doručení žiadostí o dotácie bola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa 
Zásad pre výkon finančnej kontroly v podmienkach mesta Trnava, ktorou bolo overené splnenie 
podmienok podľa VZN č. 540, článok 3 a 12. Vykonanie administratívnej finančnej kontroly bolo 
spísané v správe z administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej  
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Závery 
administratívnej finančnej kontroly pri kontrole vyžiadaných 6 dotácií boli -  „bez nedostatkov“. 
Kontrola konštatovala, že pri overovaní splnenia podmienok podľa VZN č. 540 neboli overované 
skutočnosti: 

• podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: Právnickej 
osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť 
dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

• podľa § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových 



 

pravidlách verejnej správy“): Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom 
verejnej správy podľa § 3 ods. 1, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, možno poskytnúť verejné prostriedky len vtedy, ak je zapísaná 
v registri partnerov verejného sektora. 

Kontrolné zistenie č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle 
VZN č. 540 neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Všetky doručené žiadosti (v počte 12) boli postúpené na prerokovanie Komisii sociálnych 
vecí a zdravia MZ v Trnave. Dotácie zo sociálnej oblasti boli prerokované na komisii v dňoch 
15.12.2020, 4.1.2021 – 5.1.2021 per rollam a 23.9.2021, kde boli odporučené na schválenie 
príslušnému orgánu. 

Žiadosti, odporučené Komisiou sociálnych vecí a zdravia boli spracované 
do komplexného prehľadu, na základe ktorého boli postúpené príslušnému orgánu na schválenie: 

• na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2021 bolo schválených 7 žiadostí 

• na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 2.11.2021 bola schválená 1 žiadosť 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 9.2.2021 bola schválená 1 žiadosť 

• primátorom mesta boli schválené 3 žiadosti. 
Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v sociálnej oblasti bola v zmysle 

VZN č. 540 podpora jednorazových alebo systematických aktivít v sociálnej a charitatívnej oblasti 
pre obyvateľov mesta Trnava s cieľom predchádzania sociálnemu vylúčeniu a vzniku sociálno-
patologických javov a súčasne vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja. 

Podľa čl. 12 ods. 7 VZN č. 540 „Dotácia je poskytnutá na základe uzatvorenia písomnej 
zmluvy o poskytnutí dotácie medzi úspešným žiadateľom a Mestom Trnava.“  

Všetky predložené zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v počte 
6 boli overené základnou finančnou kontrolou. Vykonanie základnej finančnej kontroly bolo 
vyznačené na zmluvách o poskytnutí finančnej dotácie s podpismi zodpovedných zamestnancov 
mesta Trnava, podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. Po vykonaní základnej finančnej kontroly a podpísaní zmluvnými 
stranami boli zmluvy zverejnené na webovom sídle mesta, v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

Čerpanie dotácií podľa jednotlivých oblastí je každoročne zverejňované v Záverečnom 
účte mesta Trnava na webovom sídle mesta, v časti Samospráva, Rozpočet a záverečný účet. 
Počas výkonu kontroly záverečný účet mesta Trnava za rok 2021 ešte nebol schválený. 

Zúčtovanie kontrolovaných dotácií bolo vykonané v stanovenej lehote podľa článku 13 
ods. 2 VZN č. 540. Zúčtovanie bolo vykonané na tlačive, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle 
mesta. Zúčtované dotácie boli overené administratívnou finančnou kontrolou. Vykonanie 
administratívnej finančnej kontroly bolo spísané v správe z administratívnej finančnej kontroly 
podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.11.2020 uznesením č. 501/2020 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2021, výdavky v programovom členení: 
program 18. Mestský grantový program, podprogram 18.1. Bežné výdavky, prvok 18.1.1. dotácie 
v zmysle VZN o dotáciách, oblasť sociálna -  vo výške 63 000 eur. Počas roka 2021 sa uvedená 
položka výdavkovej časti rozpočtu nemenila. Skutočné čerpanie výdavkov na dotácie v sociálnej 
oblasti za rok 2021 bolo 61 700 eur, do 31.12.2021 bolo vrátených 2 391,40 eur. 
 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia):  
Kontrolné zistenie č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN 
č. 540 neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
Návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle 
VZN č. 540 overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 



 

Návrh správy z kontroly bol odovzdaný povinnej osobe dňa 23.3.2022. Povinná osoba 
nepodala v stanovenej lehote námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, k lehote na predloženie 
písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených 
v Návrhu správy z kontroly č. 10/2022. 

Povinná osoba bola podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona o finančnej kontrole povinná 
prijať opatrenia a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 31.3.2022. Povinná 
osoba dňa 29.3.2022 oznámila prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku. 

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona o finančnej kontrole povinná splniť 
prijaté opatrenia v lehote: ihneď. 

Správa z kontroly bola vyhotovená a odovzdaná povinnej osobe dňa 12.4.2022. 
 
Kontroly č. 7, 8, 9, 11/2022 
Cieľom kontrol je preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a internými normami mesta so zameraním na rozpočtové 
prostriedky mesta – dotácie.  Kontroly sa uskutočňujú v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
2. Kontrola postupu pri čerpaní a zúčtovaní dotácií v zmysle legislatívy. 
3. Dodržanie príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 V súčasnosti sú kontroly v štádiu rozpracovanosti. 
 
Kontrola č. 7/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 
2021 v oblasti aktivít mládeže, rozpočet mesta program 18 - Mestský grantový program, 
podprogram 18.1 -  Bežné výdavky, prvok 18.1.1 dotácie v zmysle VZN o dotáciách, oblasť 
aktivít mládeže.  
 
Kontrola č. 8/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 
v oblasti výchovy a vzdelávania, rozpočet mesta program 18 – Mestský grantový program, 
podprogram 18.1. - Bežné výdavky, prvok 18.1.1 - dotácie v zmysle VZN o dotáciách, 
oblasť výchovy a vzdelávania. 
 
Kontrola č. 9/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 
v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, rozpočet mesta program 18 –
Mestský grantový program, podprogram 18.1. - Bežné výdavky, prvok 18.1.1 - dotácie 
v zmysle VZN o dotáciách, oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít. 
 
Kontrola č. 11/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 
v oblasti zdravia a drogovej prevencie, rozpočet mesta program 18 – Mestský grantový 
program, podprogram 18.1. - Bežné výdavky, prvok 18.1.1 - dotácie v zmysle VZN 
o dotáciách, oblasť zdravia a drogovej prevencie. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


