
 
 
 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 8.9.2021 do 19.10.2021. 

 
 

Kontrola č. 14/2021 
Kontrola potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s. za rok 2019 v zmysle Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste 
Trnava a jej dodatkov. Povinnou osobou bola ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava a 
kontrolovaným obdobím bol rok 2019. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej 
činnosti, do ktorého bola táto kontrola zaradená na základe uznesenia MZ č. 489 zo dňa 29.9.2020, 
ktorým MZ požiadalo hlavnú kontrolórku o vykonanie potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA 
Trnava a. s. za rok 2019 v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej 
autobusovej dopravy osôb v meste Trnava a jej dodatkov. 

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

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

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

z rozpočtu mesta so Zmluvou o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej 
autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 26.6.2018 a jej dodatku č. 1. 

Výkon kontroly bol uskutočnený v dňoch 16.6.2021 až 31.8.2021 s prerušením. Kontrolná 
skupina vykonala kontrolu ekonomickej oprávnenosti vynaložených úplných vlastných nákladov za 
rok 2019 podľa jednotlivých položiek záverečnej kalkulácie zo dňa 20.3.2020, v súlade s článkom 
4 Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb 
v meste Trnava zo dňa 26.6.2018. Kontrola sa zamerala na významnejšie položky v jednotlivých 
častiach kalkulácie. Prvotné doklady (napr. faktúry, zmluvy a i.) boli vyberané metódou náhodného 
výberu na základe úsudku kontrolóra. 

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný návrh správy z kontroly, ktorý bol 
odovzdaný povinnej osobe 1.10.2021. Námietky povinnej osoby ku kontrolným zisteniam boli 
doručené na útvar hlavného kontrolóra 19.10.2021 a v čase písania tejto informatívnej správy sú 
v štádiu preskúmavania a vyhodnocovania. Kontrola bude skončená dňom zaslania správy 
z kontroly povinnej osobe. 
 
 

Kontrola č. 17/2021 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta 
u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020: 
10 Program Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné výdavky, 
10.1.1.3 Dotácie, oblasť Priama podpora športových organizácií. Povinnou osobou bol 
Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu a kontrolovaným obdobím bol rok 2020. 

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon s obecnom zriadení“) v dňoch 11.8.2021 – 9.9.2021, s 
prerušením podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrola súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej 

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

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

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

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

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

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 10 Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné 
výdavky, 10.1.1.3 Dotácie, oblasť Priama podpora športových organizácií bola schválená vo výške 
259 000,00 eur. Záverečný účet mesta Trnava bol schválený uznesením 619/2021 bod 2 písm. a), 
pre oblasť Priama podpora športových organizácií bolo čerpanie vo výške 259 000,00 eur. 

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

V zmysle Čl. 8 VZN č. 482 poskytuje mesto Trnava aj tzv. Ostatné dotácie. 
V Čl. 8 ods. 1 a 2 VZN č. 482 je uvedené: „Mesto Trnava poskytuje ostatné – menovite 

uvedené dotácie z jednotlivých programov rozpočtu mesta Trnava rôznym subjektom v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorým sa schvaľuje programový rozpočet 
mesta na každý nadchádzajúci kalendárny rok pre konkrétny subjekt. Každý z týchto subjektov je 
povinný predložiť do 31. augusta príslušného kalendárneho roku žiadosť o dotáciu na 
nadchádzajúci kalendárny rok v zmysle Čl. 5 tohto VZN.“ 

V rámci kontroly boli preverované dotácie z oblasti Priama podpora športových organizácií, 
ktoré patrili do tejto skupiny. 

Na posúdenie dodržiavania súladu vyúčtovaných dotácií s uzatvorenými Zmluvami 
o poskytnutí finančnej dotácie bolo ku kontrole vybraných 9 dotácií v čiastke 190 000,00 eur 
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2020 pre oblasť Priama podpora športových organizácií. 

Pri kontrole bolo konštatované, že doručené žiadosti o dotácie boli predložené v súlade 
s vyššie uvedenými ustanoveniami VZN č. 482 na posúdenie Komisii mládeže a športu dňa 
9.9.2019, ktorá odporučila pridelenie finančnej čiastky v rámci schváleného rozpočtu jednotlivým 
žiadateľom. 

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

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 boli po 
uskutočnenej základnej finančnej kontrole vykonanej podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
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kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon o finančnej kontrole a audite“) podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie. 

Uzatvorené zmluvy boli následne zverejnené v súlade s ustanovením §5a zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) na stránke mesta Trnava 
v sekcii Zmluvy, faktúry, objednávky, časť Zmluvy Mesta Trnava: 
https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:1: ako aj samostatne na webovom sídle 
mesta Trnava v časti Dotácie, kde je možné dotácie s prehľadom dohľadať a vytvoriť si prehľad 
o ich poskytovaní: https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=820:0: 

Dotácie boli tiež zverejňované aj v časti Mestský grantový program 
https://www.trnava.sk/sk/clanok/mestsky-grantovy-program. 

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

Na základe uvedeného kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované 
v súlade s ustanovením §5a zákona o slobode informácií na stránke mesta Trnava, ako aj v rámci 
otvorenej a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava a v záverečnom účte 
mesta Trnava.  

Pri kontrole poskytnutých dotácií kontrolná skupina porovnávala konkrétne žiadosti 
o dotácie mesta Trnava na rok 2020 predložené žiadateľmi s uzatvorenými Zmluvami o poskytnutí 
finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 medzi mestom Trnava - poskytovateľom 
dotácie a  subjektami - príjemcami dotácie a skutočným použitím dotácie, preukázaným pri 
vyúčtovaní. Porovnávané boli konkrétne položky uvedené v žiadosti s dokladmi, ktoré predložil 
príjemca dotácie ku konečnému zúčtovaniu finančnej dotácie poskytnutej mestom Trnava. 
Predložené doklady obsahovali informácie o realizácii jednotlivých projektov, fotokópie 
dodávateľských faktúr s opisom prác, služieb a tovarov spolu s dokladom o ich zaplatení, resp. 
fotokópiou dokladu o nákupe. Tiež bola priložená dokumentácia o realizácii predmetu dotácie - 
fotografie z podujatia a podobne. Po vykonaní kontroly použitia poskytnutých dotácií bolo 
konštatované, že dotácie boli použité v súlade s účelmi, na ktoré boli poskytnuté podľa konkrétnych 
žiadostí o dotáciu mesta Trnava a zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie. 

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020: 10 Program Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné 
výdavky, 10.1.1.3 Dotácie, oblasť Priama podpora športových organizácií boli poskytnuté a 
vyúčtované v súlade s VZN č. 482, bez kontrolného zistenia. 
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti Priama podpora 
športových organizácií bolo vo výške 259 000,00 eur, z rozpočtovanej čiastky 259 000,00 eur, 
t.j. čerpanie dotácií v percentuálnom vyjadrení bolo 100,00%. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 9.9.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 10.9.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 17/2021 
povinnej osobe. 
 
 

Kontroly č. 21, 22, 23, 24/2021 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta 
u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020. 
Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave a kontrolovaným obdobím bol rok 2020. 

Kontroly boli uskutočnené v súlade so zákonom o obecnom zriadení v dňoch 8.9.2021 – 
13.10.2021 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrola súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej 

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

a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. V § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa ustanovuje 

https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:1
https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=820:0
https://www.trnava.sk/sk/clanok/mestsky-grantovy-program
https://www.trnava.sk/sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta
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komu a na aký účel sa môžu dotácie poskytnúť a zároveň sa ustanovuje povinnosť mesta vydať 
všeobecne záväzné nariadenie: „právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – 
podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú 
činnosť na území obce, lebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za 
podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne 
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu 
podnikania a zamestnanosti.“ 

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

Dotácie boli poskytované príjemcom na základe zmlúv o poskytnutí dotácie. 
Podľa § 19 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy „verejné prostriedky 

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

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

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

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

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

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

 
Uzatvorené zmluvy boli následne zverejnené v súlade s ustanovením §5a zákona 

o slobode informácií na stránke mesta Trnava v sekcii Zmluvy, faktúry, objednávky, časť Zmluvy 
Mesta Trnava: https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:1: ako aj samostatne na 
webovom sídle mesta Trnava v časti Dotácie, kde je možné dotácie s prehľadom dohľadať 
a vytvoriť si prehľad o ich poskytovaní: https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=820:0: 

Dotácie boli tiež zverejňované aj v časti Mestský grantový program 
https://www.trnava.sk/sk/clanok/mestsky-grantovy-program. 

 
Čerpanie dotácií podľa oblastí je taktiež každoročne zverejňované v záverečnom účte 

mesta Trnava za uplynulý rok v časti Samospráva, Rozpočet a záverečný účet, časť Záverečný 
účet: https://www.trnava.sk/sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta. 
 

V súlade s čl. 10 ods. 1 VZN č. 482: „subjekt je povinný vyčerpať poskytnuté finančné 
prostriedky najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.“  

https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:1
https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=820:0
https://www.trnava.sk/sk/clanok/mestsky-grantovy-program
https://www.trnava.sk/sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta
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Podľa čl. 10 ods. 2 VZN č. 482 „subjekty, ktoré získajú dotácie, sú povinné bezodkladne po 
ich čerpaní, najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka predložiť mestu 
Trnava prostredníctvom mestského úradu zúčtovanie.“.  

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

Kontrola č. 21/2021 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta 
u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020: 
Program 11 Kultúra, Podprogram 11.1 Kultúrno-umelecké aktivity, 11.1.1 Bežné výdavky, 
11.1.1.2 Dotácie – umelecká činnosť a kultúrne aktivity. Povinnou osobou bol Mestský úrad, 
Trhová 3, 917 71 Trnava, odbor školstva, mládeže a športu. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 11 Kultúra, Podprogram 11.1 Kultúrno-umelecké aktivity, 11.1.1 Bežné 
výdavky, 11.1.1.2 Dotácie – umelecká činnosť a kultúrne aktivity bola schválená vo výške 
80 000,00 eur. Prvou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou uznesením 
MZ č. 367/2020 v bode 2 dňa 28.4.2020 bola z dôvodu presunu finančných prostriedkov na prijaté 
mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 uvedená suma znížená na 65 000,00 
eur. Rozhodnutím primátora mesta o prijatí rozpočtového opatrenia bola suma 65 000,00 eur 
znížená o 6 000,00 eur na sumu 59 000,00 eur. Finančné prostriedky v sume 6 000,00 eur boli 
presunuté na program 17 Služby, 17.1.1.4 Všeobecné služby. Podľa Záverečného účtu mesta 
Trnava, ktorý bol schválený dňa 27.4.2021 uznesením č. 619/2021 v bode 2 písm. a), bolo čerpanie 
finančných prostriedkov na dotácie pre umeleckú činnosť a kultúrne aktivity v sume 52 325,00 eur. 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na projekty v oblasti umelecká činnosť 
a kultúrne aktivity sú uvedené v Prílohe č. 4 k VZN č. 482. Hlavné ciele podporovaných projektov 
v tejto oblasti sú podpora jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava, udržanie 
a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta Trnava. 

Na posúdenie dodržiavania súladu zúčtovaných dotácií v oblasti umelecká činnosť 
a kultúrne aktivity s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej dotácie bolo ku kontrole 
vyžiadaných 11 dotácií v čiastke 28 940,00 eur z celkovo 22 poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta 
v roku 2020 pre oblasť umelecká činnosť a kultúrne aktivity.  

Z poskytnutých skontrolovaných dotácií v súlade s čl. 4 ods. 2 VZN č. 482: 
o 5 dotácií v celkovej čiastke 3 500,00 eur schválil primátor mesta dňa 19.10.2020, 
o 3 dotácie v celkovej čiastke 4 540,00 eur bolo schválených uzneseniami mestskej rady 

č. 150/2020 zo dňa 4.2.2020 a č. 269/2020 zo dňa 27.10.2020, 
o 3 dotácie v celkovej čiastke 20 900,00 eur bolo schválených uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 350/2020 zo dňa 11.2.2020. 
Všetkých 11 zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 boli 

po uskutočnenej základnej finančnej kontrole vykonanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite 
podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie a následne boli zverejnené na webovej stránke 
mesta. 

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s § 5a zákona 
o slobode informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej 
a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti dotácie - umelecká činnosť 
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a kultúrne aktivity bolo pre 22 schválených dotácií spolu vo výške 52 325,00 eur z rozpočtovanej 
čiastky 59 000,00 eur, t. j. čerpanie dotácií predstavovalo 88,69 %. Kontrolná skupina skontrolovala 
súlad zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami a dodržanie účelu použitia poskytnutých 
dotácií. 

Kontrolná skupina skontrolovala súlad vyúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti umelecká činnosť a kultúrne aktivity. 

Všetky finančné prostriedky poskytnuté formou dotácií v oblasti umelecká činnosť 
a kultúrne aktivity boli použité v roku 2020 v súlade s čl. 10 ods. 1 VZN č. 482 a vyúčtovanie dotácií 
bolo vo všetkých 11 prípadoch predložené v termíne do 15.1.2021 podľa čl. 10 ods. 2 VZN č. 482. 

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020 z Programu 11 Kultúra, Podprogram 11.1 Kultúrno-umelecké aktivity, 
11.1.1 Bežné výdavky, 11.1.1.2 Dotácie – umelecká činnosť a kultúrne aktivity boli vyúčtované 
v súlade s VZN č. 482 bez kontrolného zistenia. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 27.9.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 4.10.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 21/2021 
povinnej osobe. 
 
 

Kontrola č. 22/2021 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta 
u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020: 
Program 8. Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – zdravie a drogová prevencia – PHSR, 
KPSS. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – Úsek komunikácie a marketingu. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 8. Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – zdravie a drogová prevencia – PHSR, KPSS 
bola schválená vo výške 4 000,00 eur. Prvou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, 
schválenou uznesením MZ č. 367/2020 v bode 2 dňa 28.4.2020 bola čiastka znížená na 0,00 eur 
v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 z dôvodu šírenia 
ochorenia COVID 19. Treťou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava schválenou dňa 29.9.2020 
uznesením č. 459/2020 v bode 2 písmeno a) bola výška dotácií  pre oblasť zdravie a drogová 
prevencia PHSR, KPSS  navýšená na sumu 2 100,00 eur na projekty, ktoré budú realizované 
žiadateľmi o dotácie v mesiacoch september až december 2020. Rozhodnutím primátora mesta 
o prijatí rozpočtového opatrenia bola navýšená položka dotácie - zdravie a drogová prevencia 
PHSR, KPSS o 3 000,00 eur z dôvodu podania žiadosti o dotáciu od Aesculap – družstva 
zdravotníckych pracovníkov na skvalitnenie služieb a na zabezpečenie komplexnej ochrany 
zdravia prichádzajúcich klientov do mestskej polikliniky v Trnave, na nákup hygienických 
a dezinfekčných prostriedkov, ktoré mali eliminovať prenos vírusových ochorení. Podľa 
Záverečného účtu mesta Trnava, ktorý bol schválený dňa 27.4.2021 uznesením č. 619/2021 
v bode 2 písm. a), bolo čerpanie finančných prostriedkov na dotácie oblasť zdravie a drogová 
prevencia PHSR, KPSS v sume 3 700,00 eur. 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na projekty v oblasti zdravia a drogovej 
prevencie PHSR, KPSS sú uvedené v Prílohe č. 7 k VZN č. 482. Hlavné ciele podporovaných 
projektov v oblasti zdravie a drogová prevencia PHSR, KPSS sú podpora programov, iniciatív 
a aktivít zameraných na ochranu zdravia a verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu 
programov, iniciatív a aktivít v oblasti drogovej prevencie (primárnej, sekundárnej, terciárnej, 
vrátane intervencií Harm Reduction) s priamym zameraním na obyvateľov mesta Trnava a na ľudí 
žijúcich a vyskytujúcich sa na území mesta.  

Na posúdenie dodržiavania súladu zúčtovaných dotácií v oblasti zdravie a drogová 
prevencia PHSR, KPSS s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej dotácie boli ku kontrole 
predložené všetky 3 dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2020 pre oblasť zdravie a drogová 
prevencia PHSR, KPSS. Doručené žiadosti o dotáciu obsahovali náležitosti uvedené v čl. 5 VZN 
č. 482, čo potvrdili priložené správy z administratívnej finančnej kontroly (AFK), podpísané 
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zodpovednými zamestnancami mesta Trnava.  
Všetky kontrolované dotácie pre oblasť zdravie a drogová prevencia – PHSR, KPSS boli 

schválené nasledovne, v súlade s čl. 4 ods. 2 VZN č. 482: 
o 2 dotácie v celkovej čiastke 700,00 eur schválil primátor mesta 19.10.2020, 
o 1 dotácia v čiastke 3 000,00 eur bola schválená uznesením mestskej rady č. 277/2020 zo 

dňa 27.10.2020. 
Všetky 3 zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 boli 

po uskutočnení základnej finančnej kontroly vykonanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite 
podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie a následne zverejnené na webovej stránke 
mesta.  

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s § 5a zákona 
o slobode informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej 
a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti zdravie a drogová 
prevencia PHSR, KPSS bolo pre 3 schválené dotácie spolu vo výške 3 700,00 eur z rozpočtovanej 
čiastky 5 100,00 eur, t. j. čerpanie dotácií predstavovalo 72,54%.  
 Kontrolná skupina skontrolovala súlad zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti zdravie a drogová prevencia PHSR, 
KPSS.  

Všetky finančné prostriedky poskytnuté formou dotácií v oblasti zdravie a drogová 
prevencia PHSR, KPSS boli použité v roku 2020 v súlade s čl. 10 ods. 1 VZN č. 482 a vyúčtovanie 
dotácií bolo vo všetkých 3 prípadoch predložené v termíne do 15.1.2021 podľa čl. 10 ods. 2 VZN 
č. 482. 

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

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 22.9.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 4.10.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 22/2021 
povinnej osobe. 
 
 

Kontrola č. 23/2021 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta 
u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020: 
10 Program Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné výdavky, 
10.1.1.3 Dotácie, oblasť aktivity mládeže. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor 
školstva, mládeže a športu. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 10 Mládež a šport, 10.1 Podprogram Športové aktivity, 10.1.1 Bežné 
výdavky, 10.1.1.3 Dotácie, oblasť aktivity mládeže bola schválená vo výške 17 000,00 eur. Prvou 
aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou uznesením MZ č. 367/2020 v bode 
2 dňa 28.4.2020 bola čiastka znížená na 0,00 eur v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou 
na území SR dňa 12.3.2020 z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Mestské zastupiteľstvo mesta 
Trnava dňa 29.9.2020 uznesením č. 459/2020 v bode 2 písmeno a) schválilo 3. aktualizáciu 
rozpočtu mesta Trnava, v ktorej bola schválená výška dotácii pre aktivity mládeže vo výške 
17 000,00 eur. Záverečný účet mesta Trnava bol schválený uznesením 619/2021 bod 2 písm. a), 
pre oblasť aktivity mládeže bolo čerpanie vo výške 16 000,00 eur. 

Ciele podporovaných projektov v oblasti Aktivity mládeže boli stanovené v Prílohe č. 2 VZN 
č.428, a to na vytváranie podmienok pre rozvoj systematickej pravidelnej práce s deťmi a mládežou 
realizovanej v rámci ich voľného času, realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež 
(príležitostné a pobytové), rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie) medzi deťmi a mládežou 
a výchova k nim, zapájanie dobrovoľníkov do práce s deťmi a mládežou. 
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Na posúdenie dodržiavania súladu vyúčtovaných dotácií s uzatvorenými Zmluvami 
o poskytnutí finančnej dotácie bolo ku kontrole vybraných 6 dotácií v čiastke 10 000,00 eur 
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2020. Doručené žiadosti o dotáciu obsahovali náležitosti 
uvedené v čl. 5 VZN č. 482, čo potvrdili priložené správy z administratívnej finančnej kontroly 
(AFK), podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava. 

Všetky kontrolované dotácie pre oblasť aktivity mládeže boli schválené nasledovne, 
v súlade s čl. 4 ods. 2 VZN č. 482: 
o 2 dotácie v celkovej čiastke 1 000,00 eur schválil primátor mesta 19.10.2020, 
o 3 dotácie v celkovej čiastke 4 000,00 eur bolo schválených uznesením mestskej rady 

č. 269/2020 zo dňa 27.10.2020, 
o 1 dotácia v čiastke 5 000,00 eur bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva 

č. 522/2020 zo dňa 3.11.2020. 
Všetkých 6 zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 boli 

po uskutočnenej základnej finančnej kontrole vykonanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite 
podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie a následne boli zverejnené na webovej stránke 
mesta. 

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s § 5a zákona 
o slobode informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej 
a transparentnej samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti - aktivity mládeže bolo vo 
výške 16 000,00 eur, z rozpočtovanej čiastky (tretej aktualizácie rozpočtu) 17 000,00 eur, t.j. 
čerpanie dotácií v percentuálnom vyjadrení bolo 94,12%. 
 Kontrolná skupina skontrolovala súlad vyúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti aktivity mládeže. 

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

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

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 23.9.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 5.10.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 23/2021 
povinnej osobe. 
 
 

Kontrola č. 24/2021 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta 
u vybraných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020: 
Program 9. Školstvo a vzdelávací systém, 9.2 Vzdelávanie, 9.2.1 Bežné výdavky – oblasť 
dotácie na vzdelávanie. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – Odbor školstva, mládeže 
a športu. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 3.12.2019 uznesením č. 273/2019 v bode 2 
písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2020. Programová výdavková položka 
rozpočtu z Programu 9. Školstvo a vzdelávací systém, 9.2 Vzdelávanie, 9.2.1 Bežné výdavky 
– oblasť dotácie na vzdelávanie bola schválená vo výške 10 000,00 eur. Prvou aktualizáciou 
rozpočtu mesta Trnava pre rok 2020, schválenou uznesením MZ č. 367/2020 v bode 2 dňa 
28.4.2020, bola z dôvodu presunu finančných prostriedkov na prijaté mimoriadne opatrenia 
v súvislosti s ochorením COVID-19 suma 10 000,00 eur znížená na 0,00 eur. Treťou aktualizáciou 
rozpočtu mesta Trnava schválenou dňa 29.9.2020 uznesením č. 459/2020 v bode 2 písmeno a) 
bola výška dotácií  pre oblasť vzdelávanie navýšená na sumu 8 600,00 eur. Podľa Záverečného 
účtu mesta Trnava, ktorý bol schválený dňa 27.4.2021 uznesením č. 619/2021 v bode 2 písm. a), 
bolo čerpanie finančných prostriedkov na dotácie oblasť vzdelávanie v sume 8 297,00 eur. 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na projekty v oblasti výchovy 
a vzdelávania sú uvedené v Prílohe č. 3 k VZN č. 482. Hlavné ciele podporovaných projektov 
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v oblasti výchovy a vzdelávania sú podpora ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích a voľnočasových 
aktivít pre obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky vekové skupiny.  

Na posúdenie dodržiavania súladu zúčtovaných dotácií v oblasti vzdelávanie 
s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí finančnej dotácie bolo ku kontrole vybraných 7 dotácií 
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2020 pre oblasť vzdelávanie. Doručené žiadosti o dotáciu 
obsahovali náležitosti uvedené v čl. 5 VZN č. 482, čo potvrdili priložené správy z administratívnej 
finančnej kontroly (AFK), podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava.  

Všetky kontrolované dotácie pre oblasť vzdelávanie boli schválené nasledovne, v súlade 
s čl. 4 ods. 2 VZN č. 482: 
o 5 dotácie v celkovej čiastke 3 200,00 eur schválil primátor mesta 19.10.2020, 
o 2 dotácie v čiastke 1 900,00 eur bola schválená uznesením mestskej rady č. 269/2020 zo 

dňa 27.10.2020. 
Všetkých 7 zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 bolo 

po uskutočnení základnej finančnej kontroly vykonanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite 
podpísané primátorom mesta a príjemcom dotácie a následne zverejnené na webovej stránke 
mesta.  

Kontrolná skupina konštatovala, že zmluvy boli zverejňované v súlade s §  5a zákona 
o slobode informácií na úradnej tabuli mesta Trnava, ako aj v rámci otvorenej a transparentnej 
samosprávy na webovom sídle mesta Trnava i v Záverečnom účte mesta Trnava.  
 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta Trnava v roku 2020 v oblasti vzdelávanie bolo pre 15 
schválených dotácií spolu vo výške 8 297,00 eur z rozpočtovanej čiastky 8 600,00 eur, t. j. čerpanie 
dotácií predstavovalo 96,48%.  
 Kontrolná skupina skontrolovala súlad zúčtovaných dotácií s uzatvorenými zmluvami 
a dodržanie účelu použitia poskytnutých dotácií v oblasti vzdelávanie.  

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

Kontrolované dotácie poskytnuté z programovej výdavkovej položky rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2020 z Programu 9. Školstvo a vzdelávací systém, 9.2 Vzdelávanie, 9.2.1 Bežné 
výdavky – oblasť dotácie na vzdelávanie boli vyúčtované v súlade s VZN č. 482 bez kontrolného 
zistenia. 

Kontrola bola ukončená dňa 13.10.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 24/2021 povinnej 
osobe. 
 


