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I n f o r m á c i a    

o výsledku  kontroly financovania Ružinovského športového klubu (ďalej len „RŠK“) za 

január 2015 

 

Na základe  uznesenia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

č. 72/VI/2015 zo dňa 26.5.2015  miestny kontrolór  Mestskej časti  Bratislava -  Ružinov 

vykonal kontrolu financovania RŠK za január 2015. Úlohou kontroly bolo overiť 

opodstatnenosť  čerpania výdavkov za január 2015 čo predstavuje sumu   527 883,53  EUR.  

 

V januári 2015 bola vrátená na účet zriaďovateľa  finančná čiastka   vo výške 195 000 

EUR.  Finančné  prostriedky  vo výške 195 000 EUR boli  v roku 2014 použité na úhradu 

bežných výdavkov a to:  

 

1) Dňa 12.3.2014 MČ Bratislava – Ružinov  zaslala na účet RŠK  finančnú čiastku vo 

výške 120 000 EUR. Podľa vyjadrenia poverenej vedúcej ekonomického odboru  

išlo o transfer, ktorý omylom (nedopatrenie pri nahrávaní do programu) nebol nahraný do 

rozpočtu, ale iba do účtovníctva. Na danú skutočnosť, že rozpočet bol prečerpaný  sa prišlo  s 

odstupom času (v auguste 2014). Finančné prostriedky RŠK  použil na úhradu  svojich 

starších záväzkov pri prechode na nového dodávateľa elektrickej energie.  

 2) Dňa 29.10.2014 bola RŠK poskytnutá  krátkodobá finančná výpomoc  vo 

výške 40 000 EUR  na  pokrytie nákladov spôsobených  havarijným stavom na zimnom 

štadióne Vl. Dzurillu. Na základe  žiadosti o finančnú výpomoc zo dňa 6.8.2014 bola na 

Operatívnej porade starostu  dňa 19.8.2014  schválená  krátkodobá finančná výpomoc vo 

výške 40 000 EUR.  Krátkodobá  finančná výpomoc mala byť vrátená na účet zriaďovateľa  

do konca októbra 2014. To sa však napriek písomnej urgencii nestalo. 

Zákon o rozpočtových pravidlách upravuje v § 10 ods. 6 poskytnutie návratných 

finančných výpomocí z  rozpočtu obce. Podľa tohto ustanovenia môže obec poskytnúť 

návratnú finančnú výpomoc právnickej osobe, ktorú založila, pričom na poskytnutie finančnej 

výpomoci nemôže poskytnúť návratné zdroje financovania.  

 Z uvedeného vyplýva, že obec môže poskytnúť finančnú výpomoc len právnickej 

osobe, ktorú založila. Návratná finančná výpomoc je finančná operácia, na ktorú môže obec 

použiť len prostriedky peňažných fondov, ak boli v rozpočte obce  na tento účel v príslušnom 

rozpočtovom roku schválené obecným zastupiteľstvom. Dňa 28.10.2014 sa tak stalo 

uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 506/XXXI/2014.  

3) Dňa 28.11. 2014 MČ Bratislava – Ružinov zaslala na účet RŠK finančnú čiastku  vo 

výške 35 000 EUR. Podľa vyjadrenia poverenej vedúcej ekonomického odboru aj v danom 

prípade išlo o mylnú platbu spôsobenú  chybou v systéme TRIMEL. Finančné prostriedky 

RŠK použil na úhradu  výplat  zamestnancom. Po zistení chyby bola riaditeľka RŠK vyzvaná 

na vrátenie finančných prostriedkov, čo sa však v roku 2014 neuskutočnilo. 

Kontrolou ostatných  výdavkov vo výške 332 883,53 EUR  podľa výpisu z účtu 

za január  2015 neboli zistené nezrovnalosti. 


