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Návrh uznesenia 

 

 

 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov po prerokovaní 

 

 

 

 

berie na vedomie 

 

predloženú  správu o  výsledku  následnej   kontroly vyučtovania a dodržiavania účelu 

poskytnutých grantov za rok 2014 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 
 

Na základe rámcového plánu práce útvaru miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava Ružinov na 1. polrok 2015 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva  

Mestskej časti Bratislava  Ružinov  č. 15/II/2014 zo  dňa  16.12.2014  bola  vykonaná  

kontrola poskytovaných grantov za rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Správa 

o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu 

poskytnutých grantov za rok 2014 

Na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 15/ 

II/2014 zo dňa 16. 12. 2014 a podľa poverenia č. 2/15 zo dňa 9. 2. 2015 zamestnanci Útvaru 

miestneho kontrolóra Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov: 

Ing. Gunther Furin  - vedúci kontrolnej skupiny 

Mgr. Peter Florek    -  člen kontrolnej skupiny 

    vykonali v čase od 9. 2 . 2015 do 15. 5. 2015 kontrolu grantov poskytnutých 

z rozpočtu MČ BA – Ružinov v roku 2014. Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup pri 

prideľovaní, čerpaní a vyúčtovaní   grantov bol v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a internými predpismi za obdobie roku 2014 v nadväznosti na 

dodržiavanie zákonov: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej „zákon o obecnom zriadení“), 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“),  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o slobodnom prístupe 

k informáciám“), č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších 

predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  

č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 

č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy ako aj 

všeobecné záväzné nariadenia MČ BA – Ružinov, štatút a rokovací poriadok komisie pre 

posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného 

prostredia / ďalej len „grantová komisia). 
 

I. 

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 7 ods. 4 zaväzuje obec vydať 

všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ), ak chce poskytovať finančné dotácie – 

granty. Vo VZN obec určí podmienky poskytovania dotácií, tieto musia byť v súlade c 

citovaným paragrafom zákona. 

Kontrolné zistenie 

MČ BA – Ružinov poskytovala v roku 2014 dotácie podľa VZN č.12/2012 o poskytovaní 

finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ BA – Ružinov. Zároveň s týmto VZN sú stále 

platné VZN č. 3/2011 a 11/2012 s identickým názvom. Situáciu navyše zhoršuje zmätočné 

znenie paragrafu č. 10 VZN č.12/2012, ktoré určuje účinnosť VZN: 

„Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. 07. 2011. 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 11/2012 zo dňa 14. 2. 

2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - 

Ružinov č. 3/2011 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava - Ružinov nadobudlo účinnosť 1. 3. 2012.“ 

 



II. 

 Miestne zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2014 vyčlenilo na grantový program sumu 148 111 

eur. Skutočné čerpanie predstavuje sumu 135 373,83 eur. Uznesením č. 369/XXIII/2013 z 10. 

12. 2013 miestne zastupiteľstvo schválilo grantový program/výzvu pre rok 2014 , ktorá bola 

zverejnená  16. 12. 2013.   Lehota na predloženie žiadostí na pridelenie grantu bola stanovená 

na 28. február 2014. Výzva v súlade s obsahom VZN č. 12/2012 stanovila i kritéria výberu 

úspešných žiadateľov o dotáciu/grant: 

-kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“, obsahová kvalita, zrozumiteľnosť, 

konkrétnosť podporenej aktivity, jasná formulácia kvantitatívnych cieľov a výsledkov 

podporenej aktivity (pocty zapojených, pocty aktivít) a spôsob ich hodnotenia, jasná 

formulácia kvalitatívnych cieľov a výsledkov podporenej aktivity (prínos pre zapojených) a 

spôsob ich hodnotenia, explicitné vymenovanie plánovaných aktivít, jasný časový 

harmonogram realizačných fáz a aktivít, efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k 

navrhovaným aktivitám a výsledkom. 

Kontrolné zistenie 

Zápisnice grantovej komisie ani iné dokumenty predložené kontrole  neobsahujú  informácie, 

z ktorých by bolo zrejmé, ako sa schválené projekty vyberali, nikde nie je konštatované resp. 

nie je možné zistiť ako komisia dospela k rozhodnutiu, ako členovia komisie posúdili splnenie 

požadovaných kritérií. Z toho vyplýva že je nepreskúmateľné , ako komisia dospela 

k zoznamu grantov odporúčaných starostovi na podpísanie zmluvy. Štatút ani rokovací 

poriadok komisie neobsahujú postupy, ako komisia vyberá granty na schválenie. 

III. 

VZN č.12/2012 v paragrafe 5  určuje, že  žiadosti o granty prerokuje a odporúča Komisia pre 

posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného 

prostredia (ďalej len „grantová komisia“). Grantová komisia predkladá svoje odporúčanie na 

podpísanie zmluvy o poskytnutí grantu s mestskou časťou starostovi mestskej časti. V zmluve 

v čl. VI ods.3 sa píše Príslušné ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len 

písomnými dodatkami. V ods. 6 je uvedené ,že súčasťou zmluvy je Príloha č.1: Žiadosť 

o poskytnutie grantu. V tejto žiadosti je zadefinovaná mimo iného výška a rozpočet 

výdavkov. 

 

Kontrolné zistenie 

Použitie finančných prostriedkov z grantov sa v mnohých prípadoch  nezhoduje so zmluvne 

dohodnutou štruktúrou rozpočtu. Komisia totiž umožnila prijímateľom grantov zmeniť na 

základe  žiadosti štruktúru čerpania rozpočtu v rozsahu 10%, čo je v rozpore s platným VZN 

ale i so zmluvou o poskytnutí grantu, ktorú v mene mestskej časti podpísal starosta. Komisia 

si prisvojila túto kompetenciu v štatúte. Štatút komisie je však  len dokumentom, ktorý si 

sama schvaľuje na organizáciu svojej činnosti a ktorý je záväzný len pre členov komisie. 

Týka sa to približne dvadsiatich projektov.                                        

Podobné porušenie VZN č. 12/2012 a zmluvne dohodnutých podmienok čerpania grantu 

v zmluve o poskytnutí grantu je to, že komisia v rozpore so svojimi právomocami povolila 

zmeniť časový plán realizácie grantu, ktorý je súčasťou zmluvy. Napr. OAZA V.U. s r o 

 



 

IV. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí grantov je i Žiadosť prijímateľa o poskytnutie 

grantu, ktorej vzor a s presnou štruktúrou bol žiadateľom k dispozícií. V časti  10 tejto 

žiadosti žiadatelia predkladajú plánovaný rozpočet v konkrétnej výške a štruktúre. 

Kontrolné zistenie 

 Pri schvaľovaní projektu komisia v niektorých žiadostiach zredukovala výšku požadovanej 

dotácie, resp. niektoré jej položky. Táto zmena oproti žiadosti sa do konečnej zmluvy 

premietla škrtaním v pôvodnom návrhu, prepisovaním niektorých položiek a pod. a to len 

ceruzkou, bez toho aby bolo zrejmé kto a kedy zmenu vykonal. Napr. ASK Inter, Domka 

Trnávka, Fair Play Music s. r. o., SDM Domino, Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor 

Viera. 

V. 

Grantová komisia zo svojich rokovaní vyhotovuje zápisnice, ktoré podpisuje predseda 

komisie. 

Kontrolné zistenie 

Zápisnica z komisie zo dňa 12. 3. 2014 v bode 2. konštatuje, že bolo prijatých 130 žiadostí 

o pridelenie grantov, z toho bolo vyradených 20 grantov. V zápisnici zo dňa 1. 4. 2014 

zápisnica v bode 3. konštatuje, že celkovo bolo prijatých 133 projektov, z toho vyradených 

24. V texte zápisnice tento rozdiel nie je vysvetlený. Po konzultácii s tajomníčkou komisie sa 

zistilo, že komisia dodatočne zaradila tri žiadosti, napriek tomu, že boli doručené po termíne 

uvedenom vo výzve.  

Vyššie uvedené zápisnice konštatujú, že bolo vyradených 20 resp. 24 projektov. Z textu 

zápisníc nie je jasné kto ich vyradil, keďže grantová komisia je len poradným orgánom takúto 

kompetenciu nemá. 

VI. 

VZN o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ BA – Ružinov v § 5 ods. 4 

uvádza : žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia/grant je povinný viditeľne umiestniť 

erb/logo mestskej časti spolu s textom informujúcim, že predmetnú aktivitu, resp. projekt 

podporila mestská časť priamo na konkrétnom podujatí a na všetkých informačných 

a propagačných materiáloch súvisiacich s realizáciou projektu. Prijímatelia sa podpisom 

zmluvy o poskytnutí grantu zaviazali mimo iného dodržiavať aj toto VZN. 

Kontrolné zistenie  

Pri vyúčtovaní finančnej dotácie vo viacerých projektoch nie je nijako preukázané splnenie 

tejto povinnosti. Hoci pri väčšine vyúčtovaní grantov je priložená fotodokumentácia, logo 

mestskej časti resp. informačný text na nich dokumentovaný nie je. Ide tieto projekty: 

-Inter Bratislava, OZ 

-Seleziáni don Bosca  

-Združenie rodičov pri ZŠ Kulíšková 

-Slovenská rada rodičovských združení – rod. združenie pri ZŠ Ružová dolina 

-Rodičovské združenie Cornus Drieňová ul.  



-OZ Vicentínum Bachova  

-MARTA – stanica zborovej diakonie  

-Špeciálna ZŠ s vyuč. Jazykom slovenským a maďarským  Nevädzová  

-ADRA – adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj OZ  

-OZ fontána pre Zuzanu  

-BK Slovan 

-Spoločenstvo vlastníkov bytov na Sabinovskej ul. 

-Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor  

-Folklórne združenie Karpaty  

 

Kontrolné zistenie  

VZN 12/2012 v paragrafe 1.odstavec 4. uvádza:  

 Dotácia / grant sa môže poskytnúť z rozpočtu mestskej časti: 

a) právnickej osobe, ktorá má sídlo na území mestskej časti alebo hlavného mesta a 

pôsobí resp. vykonáva činnosť na území mestskej časti a poskytuje služby jej 

obyvateľom, 

b) fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti alebo 

mesta, a ktorá pôsobí resp. vykonáva činnosť na území mestskej časti a poskytuje 

všeobecne prospešné služby jej obyvateľom 

Tieto podmienky nespĺňa žiadateľ OZ Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý nepôsobí na 

území mestskej časti ani neposkytuje žiadne služby. 

 

Kontrolné zistenie  

Kontrolou vyúčtovania grantu poskytnutému Unisport club Slovakia sme z dokladov ktoré 

boli predložené  zistili, že  je dôvod sa domnievať, že časť nákupu športového materiálu bol 

urobený až po uskutočnení športového podujatia na ktoré bol grant žiadaný. Hodnovernosť 

vyúčtovania je spochybnená pretože neobsahuje dodacie listy, ale len faktúry. Prijímateľ sa 

zmluvne zaviazal, že v termíne 30 dní od splnenia účelu na ktorý bol grant poskytnutý, 

vykoná zúčtovanie na predpísanom tlačive. Vyúčtovanie bolo podané 14. 11. 2014 , 

ukončenie realizácie aktivity ( podľa zmluvy) – 28. 6. 2014. 

Kontrolné zistenie 

Seleziáni don Bosca - Slovenská provincia – čerpanie prostriedkov v rozpore so schváleným 

rozpočtom, o schválenie zmeny požiadali až dodatočne (nákup tlačiarne – 153,85 Eur) 

žiadosť podaná 24.7.2014, úhrada 19.8. 2014 schválenie komisiou26. 8. 2014.  To isté sa 

zopakovalo ešte raz pri druhej žiadosti o zmenu rozpočtu – presun položky v objeme 100 eur - 

odsúhlasené až v januári 2015. 

Karate klub IPPON – žiadosť o zmenu rozpočtu podaná 9. 12. 2014  

RZ Cormus Drieňová – fakturácia v júli, turnaj 25. 9. 2015 vyúčtovanie podľa zmluvy do 30 

dní – skutočnosť - 10.12.2014 

OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná – žiadosť o zmenu štruktúry rozpočtu podaná 10.12. 

OZ Šťastík – o zmenu rozpočtu požiadali 19. 12. 2014  

 

 

 



Záver 

Kontrolou bolo zistené, že spôsob ktorým grantová komisia dospela k zoznamu projektov, 

odporúčaných starostovi na podpísanie zmluvy o poskytnutí grantu je nepreskúmateľný. Ďalej 

bolo zistené, že komisia robila rozhodnutia na ktoré ako poradný orgán nemala žiadne 

oprávnenia. Tieto zistenia sú závažného charakteru. Pozitívnym zistením je, že počet 

kontrolných zistení vo vyúčtovaniach jednotlivých prijímateľov grantov je  vzhľadom na 

počet projektov  relatívne nízky a až na výnimky nie sú zásadné. 

Kontrola odporúča : 

1. Urýchliť prijatie nového VZN o poskytovaní grantov a zrušiť tri teraz platné. 

2. Vo VZN alebo v inom dokumente schválenom zastupiteľstvom stanoviť pravidlá na 

výber projektov alebo ako alternatívu zvážiť výber projektov losovaním. 

3. Zistenia kontroly využiť pri formulovaní zmlúv a žiadostí  o poskytnutí grantov. 

4. Zriadiť grantovú komisiu ako poradný orgán starostu.  

 

V Bratislave 18. 5. 2015  

 

 

 


