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S P R Á V A 

hlavného kontrolóra obce Pružina k vykonanej finančnej kontrole – poskytnutie dotácií 

z rozpočtu obce a ich následne zúčtovanie 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a predpisov 

p r e d k l a d á m 

 

Obecnému zastupiteľstvu obce Pružina správu o výsledku: 

 

“finančnej kontroly poskytnutia a čerpania účelových prostriedkov poskytnutých 

formou dotácií zo schváleného rozpočtu obce za rok 2019“ 

 

 Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 

2020, ktorý bol Obecným zastupiteľstvom v Pružine schválený Uznesením č. 18/2020 zo dňa 

15.júla 2020, a ktorým na výkon plánovanej finančnej kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

bola poverená hlavná kontrolórka. 

 

1. Kontrolný orgán: Ing. Jarmila Kušnierová, hlavná kontrolórka obce Pružina 

2. Subjekt kontroly: Obecný úrad Pružina 

3. Kontrolovaný subjekt zastupoval a potrebné údaje poskytla: Ing. Marta Belavá, 

ekonómka obce 

4. Predmet kontroly: Zúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu obce 

5. Cieľom kontroly: zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok pri poskytovaní a 

čerpaní  finančných  prostriedkov  z  rozpočtu obce určených  na  dotácie  stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi s prihliadnutím na 

kontrolu zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

s rozpočtovými prostriedkami. Zákon  č.  583/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  

územnej  samosprávy  a  o  zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  upravuje, že obec je oprávnená zo svojho rozpočtu poskytovať dotácie za 

podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením. Na základe uvedeného 

obecné zastupiteľstvo Obce Pružina schválilo Všeobecne  záväzné  nariadenie Obce 

Pružina č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Pružina. 

Účelom tohto VZN bolo stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť 

postup pri poskytovaní dotácií z vlastných prostriedkov obce.  Vo VZN je presne  

definované, kto môže požiadať  o  dotáciu,  čo  musí  k  žiadosti  predložiť, ako   aj  

podmienky  zúčtovania poskytnutej dotácie. 

 

Podľa článku Čl. 2 a Čl. 3 a s odvolaním sa na  § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej  samosprávy /zákon  583/2004  Z.z./ dotácia sa  rozpočtuje  v  rozpočte 

obce na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia finančných prostriedkov 

 

6. Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti: 

A. Kontrola podávania a prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie 

O poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie môžu obec Pružina požiadať 

právnické a fyzické osoby uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení číslo 2/2017 podaním 

písomnej žiadosti na predpísanom tlačive s priložením požadovaných dokladov. V 

kontrolovanom  období  roku  2019 bolo obci Pružina doručené 2 žiadostí o poskytnutie 

dotácie. 
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❖ Občianske združenie Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, Stred 66/64, Považská 

Bystrica, IČO: 34059849 

❖ Občianske združenie Telovýchovná jednota Strážov Pružina, IČO: 30231159 

 

Žiadosti sú evidované v došlej pošte Obecného úradu Pružina. 

 

B. Kontrola posudzovania žiadostí 

Kontrolou vecnej a obsahovej správnosti prijatej žiadosti o poskytnutie dotácie bolo 

zistené, že žiadatelia predložili všetky požadované doklady v zmysle Čl. 3 VZN č. 2/2017. O 

poskytnutí finančnej pomoci formou dotácie rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva na 

svojich rokovaniach.  

 

C. Kontrola uzatvárania zmlúv o poskytnutí dotácie  
S odvolaním sa Čl. 4, bod 2 VZN č. 2/2017 po schválení dotácie obecným 

zastupiteľstvom, starosta obce so žiadateľom uzatvorí písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. 

Na základe uvedeného, obec Pružina zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 

uzatvorila celkom 2 zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Pružina. Bolo zistené, že 

uzatvorené zmluvy okrem základných právnych náležitostí (označenie zmluvných strán, sídlo, 

IČO, bankové spojenie, výška a účel dotácie) obsahovali ďalšie zmluvné dojednania a 

podmienky súvisiace s poskytnutím dotácie.  

 

D. Kontrola predkladania a prijímania zúčtovania dotácií 

Ustanovenie čl.3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 upravuje podmienky 

zúčtovania dotácií, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Obce Pružina. 

Povinnosťou žiadateľa je použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového roka, vždy do 

lehoty uvedenej v zmluve. Zúčtovanie dotácie musí žiadateľ predložiť na predpísanom tlačive 

ktoré tvorí prílohu č. 2 k VZN č. 2/2017 v stanovenom termíne, ktoré musí obsahovať 

fotokópie účtovných dokladov a dokladov o úhrade preukazujúcich použitie dotácie ako aj 

povinné prílohy stanovené VZN. 

Zúčtovanie dotácii boli podané nasledovne: 

 

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy 

Výška poskytnutej dotácie:  500  EUR 

Zúčtovanie dotácie - dátum:  11.11.2019 

Počet finančných operácií:  6 -podujatie Zelená modrá 2019 

Kontrolné zistenia: bez zistenia porušenia 

 

Telovýchovná jednota Strážov Pružina 

Výška poskytnutej dotácie:  4 650  EUR 

Zúčtovanie dotácie - dátum:  28.11.2019 

Počet finančných operácií:  15 

Kontrolné zistenia: bez zistenia porušenia 

 

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy predložil zúčtovanie dotácie na  predpísanom tlačive 

/príloha č. 3 k VZN č.2/2019 spolu s kópiami bločkov.   

Telovýchovná jednota Strážov Pružina predložila  Vyúčtovanie príspevku obce Pružina na 

vlastnom tlačive, doložili pokladničnú knihu a doklady k nahliadnutiu.  TJ Strážov Pružina 

použila z celkovú čiastku 4 650 EUR nasledovne:  

Stolný tenis  123,50 EUR 
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Cyklo           2 000,00 EUR 

Turistika  100,00 EUR 

Ihrisko   202,94 EUR 

Futbalový zväz        1 123,56 EUR 

Príprava futbal         1 100,00 EUR 

 

Použitie  dotácií  sú  podložené  fotokópiami  pokladničných  bločkov,  faktúr,  výdavkových 

pokladničných dokladov, čím sú dodržané všetky podmienky uvedené v článku č.3 VZN č. 

2/2017. 

 

E. Celkové kontrolné zistenia:   

Neboli zistené. 

 

Návrh odporúčaní: 

- pri vyúčtovaní dotácií odporúčam používať vzor vyúčtovania dotácie, ktorý tvorí 

prílohu č.3 VZN č.2/2017 

- dôležitou skutočnosťou pri poskytovaní dotácií je, že v zmysle § 7  ods. 2 a nasl. 

zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa dotácie poskytujú na konkrétne úlohy a akcie a teda 

v kontexte je potrebné upozorniť, že dotácia je doplnkovým zdrojom a nie je možné 

z nej financovať celoročne svoju činnosť. 

 

Vyhodnotenie – záver vykonanej kontroly:   kontrola zúčtovania a vyúčtovania 

poskytnutých dotácii z rozpočtu Obce Pružina pre občianske združenia v obci Pružina sa 

vykonáva každý kalendárny rok. 

Konštatujem, že v roku 2019 bola vykonaná  základná finančná kontrola v zmysle 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 Základnú finančnú kontrolu vykonali poverení pracovníci OcÚ a to:  

Michal Ušiak, starosta obce 

Ing. Marta Belavá, ekonómka obce 

 

Okrem uvedeného zákona menovaní pracovníci OcÚ sa zamerali pri vykonaní 

kontroly na dodržiavanie VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií ako aj na 

vzájomnú komparáciu s uzatvorenými zmluvami o poskytovaní dotácií. 

 

Dátum vyhotovenia správy:     02.12.2020 

 

Hlavná kontrolórka obce Pružina 

       .................................................... 

        Ing. Jarmila Kušnierová 

 

 

Na vedomie:  Michal Ušiak, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine / bude oboznámené na najbližšom stretnutí 

dňa: 10.12.2020 

  Ing. Marta Belavá, ekonómka obce 

   

   

 


