
 

 
 
 

 
Informatívna správa o výsledkoch ukončených  

a stave rozpracovaných kontrol od 13.4.2022 do 14.6.2022. 
 
 

Kontrola č. 7,8,9,11,12/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021. 
Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu, úsek 
komunikácie a marketingu,  
Cieľom kontrol 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. Kontroly boli uskutočnené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 8.3.2022 do 4.5.2022 s prerušením 
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. 

Čerpanie dotácií podľa jednotlivých oblastí je každoročne zverejňované v Záverečnom účte 
mesta Trnava na webovom sídle mesta, v časti Samospráva, Rozpočet a záverečný účet. 
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Kontrola č. 7/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 
v oblasti 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. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže 
a športu. Kontrola bola uskutočnená v dňoch od 15.3.2022 do 28.3.2022. 
Podľa informácií z portálu egov.trnava.sk a odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu 
bolo v roku 2021 doručených 12 žiadostí o dotácie v oblasti aktivít mládeže. 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 5 spisov k dotáciám poskytnutým v oblasti aktivít mládeže 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 (ďalej len 
„zákon o finančnej kontrole“). Závery administratívnej finančnej kontroly pri kontrole vyžiadaných 
5 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 mládeže a športu 
MZ v Trnave. Dotácie z oblasti aktivít mládeže boli prerokované na komisii dňa 16.12.2020 kde 
boli odporučené na schválenie príslušnému orgánu. V prípade žiadosti od Mestskej rady mládeže 
komisia navrhla, aby podujatie FESTHRY 2021 bolo realizované v spolupráci s mestom formou 
zabezpečenia výpožičky Mestskej športovej haly a mobiliáru (stoly, stoličky, pódium) tak, ako 
v predchádzajúcich rokoch, čo bolo dňa 16.2.2021 odsúhlasené na zasadnutí MZ.  
Žiadosti odporučené Komisiou mládeže a športu boli spracované do komplexného prehľadu, na 
základe ktorého boli postúpené príslušnému orgánu na schválenie: 

• na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2021 boli schválené 3 žiadosti 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 9.2.2021 boli schválené 4 žiadosti 

• primátorom mesta boli schválené 4 žiadosti. 
Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti aktivít mládeže bolo v zmysle 
VZN č. 540 vytvorenie podmienok na rozvoj práce s deťmi a mládežou zameranej na všestranný 
rozvoj osobnosti, pozitívnu hodnotovú orientáciu, rozvoj kľúčových zručností a kompetencií 
prostredníctvom neformálneho vzdelávania.  
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 5 boli 
overené základnou finančnou kontrolou. Vykonanie základnej finančnej kontroly bolo vyznačené 
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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. 
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 aktivít mládeže -  vo výške 23 000 eur. Počas roka 2021 sa uvedená 
položka výdavkovej časti rozpočtu nemenila. Skutočné čerpanie výdavkov na dotácie v oblasti 
aktivít mládeže za rok 2021 bolo 17 000 eur, nakoľko schválená dotácia 6 000 eur pre Mestskú 
radu mládeže na projekt Dobrovoľníci deťom 2021 nebola odoslaná, pretože podujatie sa 
z dôvodu pandémie Covid 19 neuskutočnilo, čo prijímateľ dotácie oznámil pred začatím 
podujatia. 
Zistené nedostatky:  
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 doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 17.5.2022. 
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. 7/2022. 
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 10.6.2022. Povinná osoba 
dňa 10.6.2022 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 23.5.2022. 
 
 

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. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, 
mládeže a športu. Kontrola bola uskutočnená v dňoch od 23.3.2022 do 14.4.2022, s prerušením. 
Podľa informácií z portálu egov.trnava.sk a odboru školstva, mládeže a športu bolo v roku 2021 
doručených 16 žiadostí o dotácie v oblasti výchovy a vzdelávania, pričom 1 žiadosť bola 
zamietnutá (Súkromná základná škola, Zavarská 9, Trnava – názov projektu: Rešpektujem a som 
rešpektovaný). 
Kontrolná skupina si vyžiadala zo zoznamu zverejnených 15 dotácií na stránke egov.trnava.sk na 
priamy výkon kontroly 7 spisov k dotáciám poskytnutým v oblasti výchovy a vzdelávania v roku 
2021. Po ich preskúmaní bolo konštatované: 
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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 7 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 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 15) boli postúpené na prerokovanie Komisii školstva 
a vzdelávania MZ v Trnave. Dotácie v oblasti výchovy a vzdelávania boli prerokované na komisii 
v dňoch 9.12.2020 – 21.12.2020 per rollam a 6.7.2021 – 9.9.2021 per rollam, kde boli 
odporučené na schválenie príslušnému orgánu. 
Žiadosti, odporučené Komisiou školstva a vzdelávania MZ v Trnave boli spracované do 
komplexného prehľadu, na základe ktorého boli postúpené príslušnému orgánu na schválenie: 

• na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2021 boli schválené 2 žiadosti 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 9.2.2021 bolo schválených 7 žiadostí 

• primátorom mesta bolo schválených 6 žiadostí. 
Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti výchovy a vzdelávania bola 
v zmysle článku 6 ods. 1 VZN č. 540 podpora ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích 
a voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky 
vekové skupiny, a to formou realizácie: konferencie, kongresu, workshopu, prednášky, semináru, 
kurzu, súťaže, výstavy, exkurzie, hospitácie, stáže, tvorivých dielní, krúžkov, publikačnej činnosti: 
vydanie – kniha, časopis, bulletin, informačno-vzdelávací materiál a pod., obnovy alebo 
doplnenia knižného fondu, ďalších aktivít, ktoré zabezpečujú prínos podľa odseku 2 tohto článku 
alebo s ním súvisia.  
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 7 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. 
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 výchovy a vzdelávania vo výške 21 000 eur. Počas roka 2021 sa 
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uvedená položka výdavkovej časti rozpočtu nemenila. Skutočné čerpanie výdavkov na dotácie 
v oblasti výchovy a vzdelávania za rok 2021 bolo 18 830 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 17.5.2022. 
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. 8/2022. 
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 10.6.2022. Povinná osoba 
dňa 10.6.2022 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 23.5.2022. 
 
 

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. 
Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu. Kontrola bola 
uskutočnená v dňoch od 23.3.2022 do 2.5.2022, s prerušením. 
Podľa informácií z portálu egov.trnava.sk a odboru školstva, mládeže a športu bolo v roku 2021 
doručených 21 žiadostí o dotácie v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít. 
Kontrolná skupina si vyžiadala zo zoznamu zverejnených dotácií na stránke egov.trnava.sk na 
priamy výkon kontroly 6 spisov k dotáciám poskytnutým v oblasti záujmovej umeleckej činnosti 
a kultúrnych aktivít 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 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 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. 
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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 21) boli postúpené na prerokovanie Komisii kultúry MZ 
v Trnave. Dotácie z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít boli prerokované na 
zasadnutí komisie kultúry dňa 15.12.2020, kde komisia navrhla poskytnúť dotáciu 18 žiadateľom, 
tri dotácie boli zamietnuté.  
Žiadosti odporučené Komisiou kultúry MZ v Trnave boli spracované do komplexného prehľadu, 
na základe ktorého boli postúpené príslušnému orgánu na schválenie: 

• na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2021 bolo schválených 9 žiadostí 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 9.2.2021 bolo schválených 7 žiadostí 

• primátorom mesta boli schválené 2 žiadosti. 
Jedna dotácia schválená primátorom mesta nebola poskytnutá, nakoľko akcia bola dodatočne 
zrušená kvôli pandémii. 
Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti záujmovej umeleckej činnosti 
a kultúrnych aktivít bola v zmysle VZN č. 540 podpora jednorazových a celoročných kultúrnych 
aktivít v meste Trnava a udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta Trnava.  
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 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. 
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 záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít -  vo výške 80 000 eur. 
Počas roka 2021 sa uvedená položka výdavkovej časti rozpočtu nemenila. Skutočné čerpanie 
výdavkov na dotácie v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít za rok 2021 bolo 
67 919,15 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 17.5.2022. 
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. 9/2022. 
Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona o finančnej kontrole povinná prijať 
opatrenia a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 10.6.2022. Povinná osoba 
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dňa 10.6.2022 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 23.5.2022. 
 
 

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. Povinnou osobou bol Mestský úrad 
v Trnave – úsek komunikácie a marketingu. Kontrola bola uskutočnená v dňoch od 30.3.2022 do 
12.4.2022. 
Podľa informácií z portálu egov.trnava.sk a úseku komunikácie a marketingu bolo v roku 2021 
doručených 5 žiadostí o dotácie v oblasti zdravia a drogovej prevencie. Žiadna z doručených 5 
žiadostí nebola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených v čl. 12 VZN č. 540. 
V jednom prípade bola žiadosť pre žiadateľa Združenie STORM odporučená na preradenie do 
oblasti sociálnej, čo bolo odsúhlasené na Riadiacom výbore Zdravého mesta a drogovej 
prevencie, prostredníctvom per rollam hlasovania.  
Kontrolná skupina si vyžiadala zo zoznamu zverejnených 4 dotácií na stránke egov.trnava.sk na 
priamy výkon kontroly všetky 4 spisy k dotáciám poskytnutým v oblasti zdravia a drogovej 
prevencie 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 4 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 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 5) boli postúpené na prerokovanie Riadiacemu výboru 
Zdravého mesta a drogovej prevencie. Jedna žiadosť (Združenie STORM) bola Riadiacim 
výborom Zdravého mesta a drogovej prevencie preradená do oblasti sociálnej.  Dotácie v oblasti 
zdravia a drogovej prevencie boli prerokované na Riadiacom výbore Zdravého mesta a drogovej 
prevencie dňa 17.12.2020 prostredníctvom online videohovoru s následným per rollam 
hlasovaním, ktoré prebiehalo v dňoch 18.12.2020 - 22.12.2020. Vzhľadom na to, že sa do 
uvedeného termínu nevyjadrila prostredníctvom hlasovacieho hárku potrebná väčšina, výzva 
bola opätovne zaslaná dňa 4.1.2021. Hlasovaním Riadiaceho výboru Zdravého mesta a drogovej 
prevencie boli odsúhlasené návrhy rozdelenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trnava 
na žiadosti o dotácie z oblasti zdravia a drogovej prevencie na kalendárny rok 2021. 
Žiadosti odporučené Riadiacim výborom Zdravého mesta a drogovej prevencie boli spracované 
do komplexného prehľadu, na základe ktorého boli postúpené príslušnému orgánu na schválenie: 
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• primátorom mesta boli schválené 4 žiadosti. 
Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti zdravia a drogovej prevencie 
bola v zmysle VZN č. 540 podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na ochranu zdravia 
a verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu programov, iniciatív a aktivít v oblasti 
drogovej prevencie. 
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 4 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. 
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 zdravia a drogovej prevencie -  vo výške 3 000 eur. Počas roka 2021 sa 
uvedená položka výdavkovej časti rozpočtu nemenila. Skutočné čerpanie výdavkov na dotácie 
v oblasti zdravia a drogovej prevencie za rok 2021 bolo 1 000 eur. Vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu sa 2 projekty nerealizovali a finančné prostriedky z poskytnutej dotácie boli v plnom 
rozsahu poukázané na účet mesta.  
Zistené nedostatky: 
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 26.4.2022.  
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. 11/2022. 
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 10.5.2022. Povinná osoba 
dňa 5.5.2022 oznámila prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku.  
Povinná osoba bola podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona o finančnej kontrole povinná splniť prijaté 
opatrenia v lehote: ihneď. 
Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 2.5.2022. 
 
 

Kontrola č. 12/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 
v oblasti športových aktivít, rozpočet mesta program 18 – Mestský grantový program, 
podprogram 18.1. - Bežné výdavky, prvok 18.1.1 - dotácie v zmysle VZN o dotáciách, 
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oblasť športových aktivít. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, 
mládeže a športu. Kontrola bola uskutočnená v dňoch od 26.4.2022 do 4.5.2022. 
Podľa informácií z portálu egov.trnava.sk a odboru školstva, mládeže a športu bolo v roku 2021 
doručených 63 žiadostí o dotácie v oblasti športových aktivít. Kontrolná skupina si vyžiadala zo 
zoznamu zverejnených dotácií na stránke egov.trnava.sk na priamy výkon kontroly 15 spisov 
k dotáciám poskytnutým v oblasti športových aktivít 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 15 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 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 oblasti športových aktivít (v počte 63) boli postúpené na prerokovanie 
Komisii mládeže a športu MZ v Trnave: 

• dňa 16.12.2020, prerokovaných bolo 54 žiadostí, odporučených na schválenie bolo 45 
žiadostí 

• v dňoch 25. – 31.3.2021 hlasovaním „per rollam“ bolo prerokovaných 6 žiadostí, 
odporučených bolo 5 žiadostí 

• v dňoch 4. – 10.8.2021 hlasovaním „per rollam“ bola odporučená 1 žiadosť 

• v dňoch 10. – 14.9.2021 hlasovaním „per rollam“ bola odporučená 1 žiadosť 

• dňa 15.11.2021 bola odporučená 1 žiadosť 
Žiadosti, odporučené Komisiou mládeže a športu boli spracované do komplexného prehľadu, na 
základe ktorého boli postúpené príslušnému orgánu na schválenie: 

• na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2021 bolo schválených 27 žiadostí 

• na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2021 boli schválené 2 žiadosti 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 20.4.2021 boli schválené 2 žiadosti 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 26.10.2021 bola schválená 1 žiadosť 

• na zasadnutí mestskej rady dňa 9.2.2021 bolo schválených 6 žiadostí 

• primátorom mesta bolo schválených 15 žiadostí. 
V oblasti športových aktivít bolo žiadateľom poskytnutých 52 dotácií, jedna schválená dotácia 
nebola poskytnutá, nakoľko žiadateľ oznámil, že projekt sa nekoná. 
Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti športových aktivít v zmysle VZN 
č. 540 je zabezpečiť rozvoj a efektívne fungovanie športu v podmienkach mesta Trnava 
prostredníctvom podpory smerujúcej ku skvalitneniu a rozvoju športovej činnosti, podpory 
podujatí významného charakteru a dôležitosti pre mesto a jeho obyvateľov, prípadne podpory 
podujatí, ktoré významne prispievajú k reprezentácii a propagácii mesta Trnava. 
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 15 boli 
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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. 
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 športových aktivít -  vo výške 324 000 eur. Počas roka 2021 sa uvedená 
položka výdavkovej časti rozpočtu nemenila. Skutočné čerpanie výdavkov na dotácie v oblasti 
športových aktivít za rok 2021 bolo 298 092,12 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 17.5.2022. 
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. 12/2022. 
Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona o finančnej kontrole povinná prijať 
opatrenia a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 10.6.2022. Povinná osoba 
dňa 10.6.2022 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 23.5.2022. 
 
 

Kontrola č. 13, 14/2022 
Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo 
vybraných organizáciách zriadených mestom. Cieľom kontrol bolo preveriť súlad procesu 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s platnou právnou úpravou. 
Kontroly boli uskutočnené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v dňoch od 13.4.2022 do 20.5.2022 podľa jednotlivých bodov kontrolného 
postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy organizácie k vykonávaniu inventarizácie majetku, 

záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov 
2. Proces vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov:  

a) náležitosti inventúrnych súpisov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
účinnom do 31.12.2021 (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 

b) náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve 
c) inventarizačné rozdiely podľa zákona o účtovníctve 

Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti: 
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1. Legislatíva a vnútorné predpisy organizácie k vykonávaniu inventarizácie majetku, 
záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov 
Podľa zákona o účtovníctve je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak všetky 

účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Inventarizáciou 
overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve 
zodpovedá skutočnosti. Účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel 
majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve.  

Zákon o účtovníctve stanovuje nasledovné termíny vykonania inventarizácie: 

• inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo 
mimoriadnu účtovnú závierku  

• pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná 
jednotka vykonať inventarizáciu aj v inej lehote, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky  

• peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka 

• fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch 
mesiacov účtovného obdobia 

• fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu 
účtovného obdobia, pričom je potrebné preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky 
a úbytky uvedeného majetku 

• ostatné položky - nehmotný majetok, finančné účty, pohľadávky, záväzky, zúčtovanie 
medzi subjektami verejnej správy, časové rozlíšenie nákladov a príjmov, časové 
rozlíšenie výdavkov a výnosov sa musia inventarizovať minimálne raz do roka ku dňu 
účtovnej závierky. 

 

2. Proces vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Inventarizáciu je možné vykonávať v nasledovných krokoch: 

• príkaz na vykonanie inventarizácie  

• inventúra - inventúrny súpis 

• porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným – inventarizačný zápis (výsledky 
porovnania skutočného stavu so stavom účtovným, zistenie inventarizačných rozdielov, 
vysporiadanie inventarizačných rozdielov) 
Inventúrou sa rozumie fyzické zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k určitému dňu (napr. inventúra tovaru na sklade k 31.12.).  
Inventarizácia zahŕňa celý súbor prác spojený s prípravou zistenia skutočného stavu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, s vyhotovením inventúrnych súpisov, 
inventarizačných zápisov, prehľadu inventarizačných rozdielov a s návrhom na ich vyrovnanie. 
Inventúra je súčasťou inventarizácie. 

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. 
Inventúra môže byť fyzická alebo dokladová. Pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav 
zisťuje fyzickou inventúrou. Pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov (vlastné imanie) a pri 
tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru (napr. pri pohľadávkach), 
sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou a ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej 
a dokladovej inventúry (napr. dlhodobý hmotný majetok: fyzická obhliadka a doklady 
preukazujúce vlastníctvo k tomuto majetku). 

Fyzická inventúra sa vykonáva počítaním, meraním, vážením, technickým prepočtom 
a pod. Základ dokladovej inventúry spočíva v tom, že sa overuje alebo preukazuje stav 
príslušného účtu v účtovníctve pomocou rôznych písomností – účtovných dokladov, zmlúv, listov 
vlastníctva a pod. Pri dokladovej inventúre sa teda preveruje správnosť stavu (zostatku) 
príslušného účtu syntetického, analytického alebo podsúvahového.  
 

Skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zapisujú do 
inventúrnych súpisov. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť 
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účtovníctva a musí obsahovať údaje uvedené v § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. 
 

Celkový stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch 
sa porovnáva s celkovým stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve 
a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný 
záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať údaje podľa 
§ 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.  
 

Ak skutočný stav nesúhlasí so stavom účtovným, vzniká rozdiel, ktorý sa nazýva 
inventarizačným rozdielom. Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter: 

• manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať 
účtovným záznamom (účtovný doklad); pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa 
označuje ako schodok, 

• prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho 
preukázať účtovným záznamom. 

 
 

Kontrola č. 13/2022 
Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
v príspevkovej organizácii Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná ulica 5, 917 01 
Trnava (ďalej  len „MSMT“).  

Na posúdenie predmetu kontroly boli predložené: 

• Smernica o zabezpečení inventarizácie majetku a záväzkov organizácie č. S_2021/03 zo 
dňa 8.11.2021 

• Príkaz na inventarizáciu zo dňa 25.10.2021 zaslaný od zriaďovateľa  

• Príkaz riaditeľa MSMT č. 1/2021 zo dňa 23.11.2021 s Dodatkom k príkazu riaditeľa MSMT 
č. 1/2021 zo dňa 29.11.2021 

• inventúrne súpisy ku dňu účtovnej závierky 31.12.2021 vrátane 31 čiastkových 
inventúrnych súpisov jednotlivých prevádzok v pôsobnosti MSMT 

• podklady preukazujúce vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry  

• Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizačný zápis“) k 31.12.2021 

• Zborník vlastného hospodárenia od 1.1.2021 do 31.12.2021 

• individuálna účtovná závierka k 31.12.2021 (súvaha, výkaz ziskov a strát) 

• Rozhodnutie o vyradení dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného, drobného 
nehmotného a drobného hmotného majetku k 31.12.2021 

• Oznámenie o likvidácii vyradeného majetku z r. 2021 
Kontrola bola vykonaná so zameraním na dodržiavanie príslušných platných a účinných 

právnych predpisov a vnútorných noriem pre kontrolované obdobie, najmä zákona o účtovníctve, 
Smernice o zabezpečení inventarizácie majetku a záväzkov organizácie č. S_2021/03 zo dňa 
8.11.2021 (ďalej len „Smernica“), Príkazu na inventarizáciu zo dňa 25.10.2021 zaslaného od 
zriaďovateľa a Príkazu riaditeľa MSMT č. 1/2021 zo dňa 23.11.2021 s Dodatkom k príkazu 
riaditeľa MSMT č. 1/2021 zo dňa 29.11.2021. 

Smernica upravujúca postup vykonávania inventarizácie obsahovala účel, výklad pojmov, 
všeobecné ustanovenia, druh, formu, metódy a plán inventarizácie, zodpovednosť za vykonanie 
inventarizácie, spôsoby vykonania inventarizácie, inventúrne súpisy, inventarizačný zápis, 
súhrnnú správu, inventarizačné rozdiely, záverečné ustanovenia a súvisiacu dokumentáciu. 

Príkazom na inventarizáciu zo dňa 25.10.2021 bolo uložené povinnej osobe 
od zriaďovateľa o. i. zabezpečiť vykonanie inventarizácie majetku mesta v správe MSMT 
k 31.12.2021. 

V MSMT bol vydaný Príkaz riaditeľa MSMT č. 1/2021 zo dňa 23.11.2021 o termínoch 
inventarizácie a stanovení inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku 
a záväzkov organizácie v roku 2021, ktorým bolo o. i. uložené predsedom čiastkových 
inventarizačných komisií (ďalej len „ČIK“) zúčastniť sa inštruktáže, oboznámiť členov ČIK 
s termínmi a spôsobom vykonania inventarizácie a dodržať postup inventarizácie majetku 
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a záväzkov organizácie. Dodatkom k príkazu riaditeľa MSMT č. 1/2021 zo dňa 29.11.2021 bola 
z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníka MSMT upravená jeho náhrada v ČIK, čím 
došlo k zmene členov ČIK a zodpovedných zamestnancov. 
 

V MSMT boli v kontrolovanom období použité všetky tri metódy vykonania inventúry, t. j. 
fyzická, dokladová aj kombinovaná. MSMT vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2021 t. j. ku dňu, ku ktorému bola zostavená riadna účtovná 
závierka. Súčasťou inventarizácie bol okrem iného všetok hmotný majetok v správe povinnej 
osoby, ktorý zákon o účtovníctve ukladá inventarizovať minimálne každé štyri roky. Ku dňu 
31.12.2021 boli zinventarizované aj zásoby a peňažné prostriedky v hotovosti. 
 

Kontrolnej skupine boli predložené nasledovné inventúrne súpisy ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky ( k 31.12.2021): 
1. Inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku (účty 013, 018, 019, 021, 022, 023, 028, 029, 032, 042). Čiastkové inventúrne 
súpisy k inventúrnemu súpisu č. 1 obsahovali aj podsúvahové účty 751, 772, 774, 776. 

2. Inventúrny súpis peňazí v hotovosti, šekov a cenín (účty 211, 213). 
3. Inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankových účtoch (účet 221). 
4. Inventúrny súpis pohľadávok (účty 311, 315, 335, 345, 378). 
5. Inventúrny súpis záväzkov (účty 321, 325, 331, 333, 336, 342, 343, 345, 355, 357, 379, 

472). 
6. Inventúrny súpis zásob (účet 112). 
7. Inventúrny súpis skutočného stavu vlastného imania, časového rozlíšenia, nákladov 

a výnosov, rezerv a opravných položiek (účty 421, 428, 431, 391, 323, 381, 384, 385). 
V dokumentácii k vykonanej inventarizácií k 31.12.2021 povinnej osoby sa nachádzalo  

sedem inventúrnych súpisov, pričom inventúrny súpis č. 1 obsahoval aj 31 čiastkových 
inventúrnych súpisov jednotlivých prevádzok v pôsobnosti MSMT, ktoré priamo súviseli s fyzicky 
vykonanou inventúrou. K inventúrnym súpisom boli doložené potrebné podklady, ktoré preukázali 
vykonanie fyzickej alebo dokladovej inventúry inventarizačnou komisiou.  

Kontrolná skupina konštatovala, že všetky predložené inventúrne súpisy boli kompletné 
a obsahovali všetky náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. 

 

Celkový objem inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v MSMT 
k 31.12.2021: 
AKTÍVA 

neobežný majetok 
• dlhodobý nehmotný majetok        1 300, 00 eura 
• dlhodobý hmotný majetok  9 011 229,03 eura 

obežný majetok 
• zásoby          13 516,51 eura 
• pohľadávky           8 787,33 eura 
• finančné účty       514 276,80 eura 

Spolu aktíva    9 549 109,67 eura  
PASÍVA       

• vlastné imanie       384 830,63 eura 
• záväzky    9 150 204,04 eura 
• časové rozlíšenie        14 075,00 eura 

Spolu pasíva    9 549 109,67 eura 
 

Kontrolou bolo zistené, že inventarizačný zápis k 31.12.2021 obsahoval chybu v počítaní 
pri súčte účtov účtovej skupiny 02 Dlhodobý hmotný majetok (účty 021, 022, 023, 025, 028, 029). 
V inventarizačnom zápise bol uvedený súčet 16 640 107,07 eura a skutočný súčet bol 
16 492 041,67 eura. 

Ďalej bolo zistené, že v predmetnom inventarizačnom zápise bol nesprávne uvedený 
počet inventúrnych súpisov osem, pričom v skutočnosti ich bolo sedem. V tomto prípade 
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kontrolná skupina konštatovala zrejmú chybu v písaní. 
Podsúvahové účty povinnej osoby sa nachádzali na inventúrnych súpisoch, t. j. podliehali 

inventúre. Týmto bol zistený ich skutočný stav, avšak skutočný stav týchto podsúvahových účtov 
nebol porovnaný s účtovným stavom v inventarizačnom zápise, teda inventarizačný zápis 
k 31.12.2021 neobsahoval výsledok vyplývajúci z porovnania  skutočného stavu so stavom 
účtovným z podsúvahových účtov (751, 772, 774, 776), čím nebola dodržaná zákonná náležitosť 
podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve – KZ č. 1. 

Kontrolná skupina konštatovala, že vo zvyšných častiach predmetný inventarizačný zápis 
spĺňal zákonom stanovené náležitosti.  

 

Kontrolná skupina konštatovala, že podľa predloženého inventarizačného zápisu neboli 
pri vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MSMT 
k 31.12.2021 ústrednou inventarizačnou komisiou zistené inventarizačné rozdiely. 

V zmysle čl. VII bodu 1 Smernice „po ukončení každej inventarizácie vypracuje predseda 
ústrednej inventarizačnej komisie „Súhrnnú správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov organizácie“, kde sa zachytia výsledky porovnania skutočného 
stavu so stavom v účtovníctve.“ Kontrolná skupina konštatovala, že takáto súhrnná správa za r. 
2021 nebola predložená, preto odporúča vypracovávať súhrnnú správu v súlade s čl. VII 
Smernice alebo upraviť Smernicu. 

 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia) 
Kontrolné zistenie č. 1: Inventarizačný zápis k 31.12.2021 neobsahoval výsledok vyplývajúci 
z porovnania  skutočného stavu so stavom účtovným  podsúvahových účtov (účty 751, 772, 774, 
776), čím nebola dodržaná zákonná náležitosť podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve.  
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri vykonávaní inventarizácie inventarizovať aj podsúvahové účty, 
ktoré účtovná jednotka používala v účtovnom období, za ktoré bola vykonaná inventarizácia 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a dôsledne dodržiavať zákonom stanovené 
náležitosti inventarizačných zápisov podľa zákona o účtovníctve. 
 

Ďalšie odporúčania: Vypracovávať súhrnnú správu v súlade s čl. VII Smernice alebo upraviť 
Smernicu.  

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 19.5.2022. 
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 24.5.2022. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 6.6.2022 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení ihneď.  

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 26.5.2022. Povinná osoba doručila písomný zoznam prijatých opatrení dňa 
1.6.2022. 

 
 

Kontrola č. 14/2022 
Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za 
rok 2021 v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5, 917 01 Trnava 
(ďalej len „ZpS“).  

Na posúdenie predmetu kontroly boli predložené: 

• Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov č. 2/2019 zo dňa 
25.9.2019 s Dodatkom č. 1 k smernici č. 2/2019 pre uskutočnenie inventarizácie majetku 
a záväzkov z 9.10.2021, 

• Prijaté opatrenie riaditeľky ZpS č. 06/01/2022 na zástup v čase neprítomnosti 
zamestnanca – účtovníčky z 13.1.2022, 

• Príkaz na inventarizáciu zo dňa 19.10.2021 zaslaný od zriaďovateľa, 
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• Príkaz riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie (bez dátumu), 

• Inventúrne súpisy ku dňu účtovnej závierky 31.12.2021, 

• Podklady preukazujúce vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry,  

• Inventarizačný zápis 2021 ZpS z riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v platnom znení (ďalej len „inventarizačný zápis“), 

• Rekapitulácia od 1.1.2021 do 31.12.2021, 

• Zborník vlastného hospodárenia od 1.1.2021 do 31.12.2021, 

• Individuálna účtovná závierka k 31.12.2021 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). 
 

Kontrola bola vykonaná so zameraním na dodržiavanie príslušných platných a účinných 
právnych predpisov a vnútorných noriem pre kontrolované obdobie, najmä zákona o účtovníctve, 
Smernice pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov č. 2/2019 zo dňa 25.9.2019 
s Dodatkom č. 1 k smernici č. 2/2019 pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov 
z 9.10.2021 (ďalej len „Smernica“), Príkazu na inventarizáciu zo dňa 19.10.2021 zaslaného od 
zriaďovateľa a Príkazu riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie. 

Smernica upravujúca postup vykonávania inventarizácie v ZpS obsahovala štyri články, 
týkajúce sa právnej úpravy, všeobecných ustanovení, účtovania inventarizačných rozdielov 
a postupu pri oceňovaní majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie. 

Príkaz na inventarizáciu zo dňa 19.10.2021 bol doručený od zriaďovateľa povinnej osobe 
dňa 27.10.2021. Povinnej osobe ním bolo o. i. uložené zabezpečiť vykonanie inventarizácie 
majetku mesta v správe ZpS k 31.12.2021. 

Príkaz riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2021 obsahoval menovanie členov ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej 
len „ÚIK“), čiastkových inventarizačných komisií (ďalej len „ČIK“), ďalej bolo dohodnuté školenie 
členov inventarizačnej komisie, spracovanie inventúrnych súpisov ČIK, prerokovanie výsledkov 
čiastkových inventúr, spracovanie zápisu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov, vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných 
rozdielov. 
 

V ZpS boli v kontrolovanom období použité všetky tri metódy vykonania inventúry, t. j. 
fyzická, dokladová aj kombinovaná. Povinná osoba vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 t. j. ku dňu, ku ktorému bola zostavená riadna 
účtovná závierka. Súčasťou inventarizácie bol okrem iného všetok hmotný majetok v správe 
povinnej osoby, ktorý zákon o účtovníctve ukladá inventarizovať minimálne každé štyri roky. Ku 
dňu 31.12.2021 boli zinventarizované aj zásoby a peňažné prostriedky v hotovosti. 
 

Kontrolnej skupine boli predložené nasledovné inventúrne súpisy ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky (k 31.12.2021): 
1. Inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku (účet 021 – budovy, stavby), 
2. Inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku (účty 022 – samostatné hnuteľné veci, 023 – dopravné prostriedky, 028 – drobný 
dlhodobý hmotný majetok), 

3. Inventúrny súpis pozemkov (účet 031 – zastavaná plocha a nádvorie), 
4. Inventúrny súpis účtu 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 
5. Inventúrny súpis zásob (účet 112 – PHM, potraviny, všeobecný materiál, prádlo, odev, 

obuv, DHM na sklade), 
6. Inventúrny súpis peňazí v hotovosti, šekov a cenín (účet 211 – pokladne: prevádzková, 

depozitná, príjmová), 
7. Inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankových účtoch (účty 221 –

depozitný účet (aj sociálny fond), 222 výdavkový účet, 223 – príjmový účet), 
8. Inventúrny súpis pohľadávok (účet 318 – prijímatelia SS za roky 2012 – 2021), 
9. Inventúrny súpis krátkodobých záväzkov (účty 321 - dodávatelia, 325 – finančné 

prostriedky klientov v úschove, 331 - zamestnanci, 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho 
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zabezpečenia, 342 – ostatné priame dane, 379 – iné záväzky), 
10. Inventúrny súpis zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu 

zriaďovateľa (účet 351), 
11. Inventúrny súpis zúčtovanie financovania z rozpočtu zriaďovateľa (účet 354), 
12. Inventúrny súpis zúčtovanie transferov rozpočtu obce (účet 355), 
13. Inventúrny súpis ostatné zúčtovanie rozpočtu obce (účet 357), 
14. Inventúrny súpis zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné (účet 359), 
15. Inventúrny súpis nákladov budúcich období (účet 381), 
16. Inventúrny súpis príjmov budúcich období (účet 385), 
17. Inventúrny súpis opravných položiek (účet 391 – k účtu 318), 
18. Inventúrny súpis nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov (účet 428), 
19. Inventúrny súpis sociálneho fondu (účet 472), 
20. Inventúrny súpis podsúvahových účtov (účet 771 – DHM v používaní, účet 792 – 

odpísané pohľadávky, účet 794 – hodnoty prijaté do úschovy). 
V dokumentácii k vykonanej inventarizácii povinnej osoby k 31.12.2021 sa nachádzalo 20 

inventúrnych súpisov, pričom inventúrny súpis účtu 384 nebol priložený. Ďalej bolo zistené, že 
v predloženom podklade k účtu 384, ktorý bol súčasťou dokumentácie k inventarizácii, bol stav 
tohto účtu k 31.12.2021 v čiastke 0,00 eur. Podľa súvahy však vykazoval účet 384 stav 
k 31.12.2021 v čiastke 8 320,60 eur.  

Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba nevypracovala inventúrny súpis účtu 384, do 
ktorého sa zapisuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a ktorý 
zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, čím nekonala v súlade s § 30 ods. 2 zákona 
o účtovníctve – KZ č. 1. 

Pri kontrole inventúrnych súpisov účtov 021 (budovy a stavby), 022 (samostatné hnuteľné 
veci), 023 (dopravné prostriedky), 028 (drobný dlhodobý hmotný majetok) bolo konštatované, že 
obsahovali aj oprávky k týmto účtom. Kontrolná skupina odporúča  na týchto inventúrnych 
súpisoch uviesť v samostatnom riadku aj stavy zinventarizovaných účtov oprávok 081, 082, 083, 
088. 

K inventúrnym súpisom boli doložené potrebné podklady, ktoré preukazovali vykonanie 
fyzickej alebo dokladovej inventúry inventarizačnou komisiou, resp. inventúrne súpisy 
čiastkových inventarizačných komisií podľa Príkazu riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie, 
ktoré priamo súviseli s vykonanou inventúrou. 

Pri overovaní stavieb, budov a pozemkov na stránke katastra nehnuteľností bolo 
konštatované, že na predmetnom liste vlastníctva č. 5000 absentuje informácia o správcovstve 
majetku mesta povinnou osobou, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 ods. 3 zákona 
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v z.n.p , podľa ktorých: „organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú 
správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať 
správu majetku obce“ a „vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje 
katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov 
mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo 
dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu 
predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra“ – KZ č. 2. 

Kontrolná skupina konštatovala, že všetky predložené inventúrne súpisy obsahovali 
náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. 
 

Celkový objem majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZpS k 31.12.2021 
(Súvaha k 31.12.2021): 
AKTÍVA: 

• neobežný majetok: dlhodobý hmotný majetok 1 174 817,76 eura 
• obežný majetok: zásoby         46 294,21 eura 
• obežný majetok: pohľadávky         69 134,10 eura 
• obežný majetok: finančné účty      155 636,87 eura 
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• časové rozlíšenie            2 730,22 eura 
Spolu aktíva      1 448 613,16 eura  

PASÍVA: 
• vlastné imanie           32 383,39 eura 
• záväzky      1 407 909,17 eura 
• časové rozlíšenie            8 320,60 eura 

Spolu pasíva      1 448 613,16 eura 
 

Pri kontrole inventarizačného zápisu ZpS 2021 kontrolná skupina zistila nasledovné 
nedostatky: 
- v inventarizačnom zápise nie je uvedený stav účtu 384 (výnosy budúcich období), pri 
ktorom absentuje aj inventúrny súpis;  stav účtu 384 podľa súvahy k 31.12.2021 bol v čiastke 
8 320,60 eur a v podklade k účtu 384 bol stav účtu 384 k 31.12.2021 v čiastke 0,00 eur, 
- v inventarizačnom zápise nie sú uvedené stavy účtov 428 (nevysporiadaný výsledok 
minulých období), 472 (záväzky zo sociálneho fondu), 
- v inventarizačnom zápise hodnoty v riadkoch s označením 43 (výsledok hospodárenia), 4 
(vlastné imanie a dlhodobé záväzky) nie sú uvedené správne. 

Z uvedeného je zrejmé, že inventarizačný zápis  ZpS 2021, ktorým sa preukazuje vecná 
správnosť účtovníctva, neobsahuje všetky výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom, čo nie je v súlade s § 30 
ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve – KZ č. 3. 

 

Počet inventúrnych súpisov podľa inventarizačného zápisu ZpS 2021 bolo 19, kontrolná 
skupina evidovala 20 inventúrnych súpisov a ďalší 1 nepredložený inventúrny súpis účtu 384. 
V tomto prípade kontrolná skupina konštatovala zrejmú chybu v písaní. 

Podsúvahové účty povinnej osoby (771, 792, 794) sa nachádzali na inventúrnych 
súpisoch, skutočný stav týchto podsúvahových účtov bol porovnaný s účtovným stavom 
v inventarizačnom zápise. 
 Pri kontrole boli zistené rôzne postupy pri evidovaní majetku klientov, ktorý odovzdali do 
úschovy, napríklad: 
- finančná hotovosť prihlásená do dedičského konania po 74 zosnulých klientoch ako aj 

finančná hotovosť 6 klientov uložená v úschove bola zaúčtovaná na účte 325, 
- vkladná knižka klientky bola evidovaná na podsúvahovom účte 794, 
- peňažná hotovosť v čiastke 5 906,00 CZK po zomrelej klientke dňa 30.11.2021 bola 

uložená v trezore ZpS, ale nebola vedená na podsúvahovom účte ani v inej evidencii. 
Kontrolná skupina odporúča zjednotiť evidenciu majetku a verejných listín (napr. 

občianskych preukazov) klientov daných do úschovy a podrobný postup upraviť v internom 
predpise. 

 

Kontrolná skupina konštatovala, že podľa predloženého inventarizačného zápisu neboli 
pri vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZpS k 31.12.2021 
ústrednou inventarizačnou komisiou zistené inventarizačné rozdiely. 

V zmysle bodu 5 Príkazu riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2021 súčasťou prerokovania výsledkov čiastkových 
inventúr je „spracovanie čiastkových inventarizačných zápisov“. Kontrolná skupina konštatovala, 
že čiastkové inventarizačné zápisy za r. 2021 neboli vyhotovované. Z uvedeného dôvodu 
kontrolná skupina odporúča do budúcna používať označenie zápisov z čiastkových inventúr 
v súlade s terminológiou zadefinovanou v internej Smernici ZpS k inventarizácii alebo príkaznom 
liste riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie. 

 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia) 
Kontrolné zistenie č. 1: Povinná osoba nevypracovala inventúrny súpis účtu 384, do ktorého sa 
zapisuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a ktorý zabezpečuje 
preukázateľnosť účtovníctva, čím nekonala v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. 
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Kontrolné zistenie č. 2: Na predmetnom liste vlastníctva č. 5000 absentuje informácia 
o správcovstve majetku mesta ZpS, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 ods. 3 zákona 
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v z.n.p , podľa ktorých: „organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú 
správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať 
správu majetku obce“ a „vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje 
katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov 
mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo 
dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu 
predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra“. 
Kontrolné zistenie č. 3: Inventarizačný zápis ZpS 2021 neobsahuje všetky výsledky vyplývajúce 
z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným 
stavom, čo nie je v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1 a 3: Pri inventarizácii majetku, záväzkov, rozdielu majetku 
a záväzkov dôsledne dodržiavať zákon o účtovníctve aj pri kompletizovaní a správnom 
vyhotovovaní inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu ZpS. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 2: V súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p. v spolupráci s mestským 
úradom navrhnúť na stredisko geodézie zápis správy majetku mesta a dbať na to, aby všetky 
údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto 
údajov boli v katastri riadne evidované. 
 

Ďalšie odporúčania: 
1. Na inventúrnych súpisoch účtov 021 (budovy a stavby), 022 (samostatné hnuteľné veci), 
023 (dopravné prostriedky), 028 (drobný dlhodobý hmotný majetok) uviesť v samostatnom riadku 
aj stavy zinventarizovaných účtov oprávok 081, 082, 083, 088. 
2. Zjednotiť evidenciu majetku a verejných listín (napr. občiansky preukaz) klientov daných 
do úschovy a podrobný postup upraviť v internom predpise. 
3. V súlade s terminológiou zadefinovanou v internej Smernici ZpS k inventarizácii alebo 
príkaznom liste riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie používať označenie zápisov 
z čiastkových inventúr. 
 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 1.6.2022. 
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 6.6.2022. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 17.6.2022 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení do 31.8.2022. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 6.6.2022. 
 
 

Kontrola č. 15/2022 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri čerpaní kapitálových výdavkov na financovanie vybranej investičnej akcie mesta 
podľa záverečného účtu za rok 2020 a 2021. Cieľom kontroly je preveriť objektívny stav 
kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 
normami mesta so zameraním na rozpočtové prostriedky mesta – kapitálové výdavky. 

Kontrola sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Čerpanie rozpočtu mesta Trnavy v roku 2020 a 2021, výdavková časť rozpočtu, program 
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9 Školstvo a vzdelávací systém, podprogram 9.1 Školstvo, kapitálové výdavky,  aktivita 
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl, ZŠ s MŠ Gorkého – revitalizácia športového 
a školského areálu. 

2. Čerpanie kapitálových výdavkov na vybranú investičnú akciu – revitalizácia športového 
a školského areálu, porovnanie zmluvne dohodnutých podmienok so skutočnosťou, 
fakturácia a podkladové materiály,  povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr. 

 V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 
 

Kontrola č. 16/2022 
Kontrola použitia a vyúčtovania dotácie na mzdy a prevádzku vo vybraných neštátnych 
školách a školských zariadeniach: Súkromná materská škola AKO U MAMY, Markovičova 
1/A, 917 02 Trnava. Cieľom kontroly je preveriť účelnosť využitia pridelenej dotácie. 

Kontrola sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva, týkajúca sa poskytovania dotácií na mzdy a prevádzku neštátnym školám 

a školským zariadeniam v roku 2021. 
2. Charakteristika Súkromnej materskej školy AKO U MAMY. 
3. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií  za r. 2021, posúdenie účelnosti ich použitia. 
 V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 
 

Kontrola č. 17/2022 
Kontrola použitia a vyúčtovania dotácie na mzdy a prevádzku vo vybraných neštátnych 
školách a školských zariadeniach: Školská jedáleň pri Gymnáziu Angely Merici, Trnava 
(stravovanie žiakov do 15 rokov). Cieľom kontroly je preveriť účelnosť využitia pridelenej 
dotácie. 

Kontrola sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva, týkajúca sa poskytovania dotácií na mzdy a prevádzku neštátnym školám 

a školským zariadeniam v roku 2021. 
2. Charakteristika Školskej jedálne pri Gymnáziu Angely Merici ako súčasti Gymnázia 

Angely Merici 
3. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií  za r. 2021, posúdenie účelnosti ich použitia. 
 V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 


