
SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ČAKA – KONTROLA 

POSKYTNUTIA A POUŽITIE DOTÁCIÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU OBCE V ROKU 2021 

 

 

Cieľ kontroly:  

− kontrola správnosti postupu obce pri poskytnutí dotácie  

− kontrola zúčtovania dotácie v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
a uzatvorenou zmluvou s prijímateľom dotácie 
 

Kontrolovaný subjekt: obec Čaka a príjemca dotácie: 

Folklórna skupina Čakanka, IČO: 420 461 81 

Občianske združenie PAŽITE, IČO: 423 690 45 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 a zamerala sa 
na poskytovanie dotácie v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy“).  

V zmysle § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže 
poskytovať dotáciu právnickej osobe neuvedenej v § 7 ods. 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, za podmienok ustanovených všeobecne 
záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.  

Z uvedeného vyplýva, že podmienkou pre poskytovanie dotácie je platné a účinné VZN 
upravujúce podmienky poskytovania dotácie v podmienkach obce. Obec Čaka má prijaté VZN 
upravujúce podmienky poskytovania a zúčtovania dotácia z rozpočtu obce – VZN č. 3/2021 
(prijaté na Obecnom zastupiteľstvom dňa 30.9.2021, účinnosť nadobudlo 1.10.2021). V zmysle 
§ 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnom zriadení“), platí že prijaté VZN sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná 
vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť VZN nadobúda 
pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to 
odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší 
začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia. VZN č. 3/2021 bolo prijaté dňa 30.9.2021 
a vyvesené dňa 1.10.2021. V uvedený deň zároveň aj nadobudlo účinnosť. Zákon o obecnom 
zriadení umožňuje nadobudnutie účinnosti v rovnaký deň ako VZN bolo vyhlásené, avšak malo 
by sa tak diať iba v prípade ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom t. j. uvedené je 
výnimka zo všeobecného pravidla, že VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia 
(zverejnenia po jeho schválení obecným zastupiteľstvom). Vyhlásenie VZN má význam 
z hľadiska možnosti obyvateľov oboznámiť sa s daným VZN. Zverejnenie pred schvaľovaním VZN 
je dôležité z dôvodu možnosti uplatniť pripomienky k VZN aj zo strany obyvateľov obce 
a nemožno to zamieňať s lehotou na zverejnenie po schválení VZN, ktorá je nutnou 
podmienkou uplatnenia zásady ignorantia legis non excusat. Vzhľadom na uvedené odporúčam 
dodržiavať zákonný postup upravený v § 6 ods. 8  zákona o obecnom zriadení a ustanovenie 



skoršieho dátumu účinnosti VZN využívať tak ako to zákonodarca povolil t. j. ako výnimku 
z uvedeného pravidla a len v prípade odôvodnenia naliehavým verejným záujmom.  

Kontrolované obdobie bol rok 2021 a teda na uvedené obdobie sa až do 1.10.2021 vzťahovalo 
VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Preto pri kontrole sa prihliadalo aj na 
uvedené VZN. Keďže VZN č. 3/2021 neobsahuje prechodné ustanovenia ani nejako neupravuje 
postup pre vyúčtovanie dotácií poskytnutých za účinnosti VZN č. 1/2016, platí že pri žiadosti 
o poskytnutie dotácie sa postupovalo v zmysle VZN č. 1/2016 a pri vyúčtovaní už podľa nového 
VZN č. 3/2021.  

 

Poskytnutie dotácie 

V roku 2021 bola poskytnutá dotácia dvom subjektom a to: 

Folklórna skupina Čakanka, IČO: 420 461 81; 
Občianske združenie PAŽITE, IČO: 423 690 45 

V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, platí že obec nesmie poskytnúť verejné prostriedky 
zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri mimovládnych neziskových organizácií uvedené 
údaje v rozsahu § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) t. j. názov a adresa sídla zapisovanej osoby,  
identifikačné číslo organizácie, právna forma zapisovanej osoby, identifikačné údaje o fyzickej 
osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zapisovanej osoby, 
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Možno 
skonštatovať, že oba subjekty majú uvedenú povinnosť splnenú.  

V predloženom spisovom materiály nebolo zachytené akým spôsobom bolo preverené 
splnenie podmienky v zmysle § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Odporúčam vytláčať do spisu potvrdenie, že prijímateľ dotácie spĺňa uvedené 
podmienky.  

O poskytnutí dotácie bola s prijímateľmi dotácie uzavretá zmluva. FS Čakanka mala v zmluve 
vymedzený účel použitia dotácie nasledovne: prezentácia ľudového folklóru obce Čaka na 
podujatiach regionálneho a okresného charakteru a honorár harmonikárovi za nácvik 
programov a účinkovanie a doplnenie folklórnych odevov pre členov folklórnej skupiny 
a nákup harmoniky. Dotácia poskytnutá pre OZ Pažite bola určená na rekonštrukciu 
amfiteátra.   

Použitie dotácie 

FS Čakanka  

Poskytnutá dotácia vo výške 500 €. Dotácia bola použitá v celej výške na ušitie 18 ks. 
folklórnych dámskych a pánskych viest, dodávateľ: Andrea Chmelová Vincúrová - Handmade 
Vivien.  

OZ Pažite 

Poskytnutá dotácia vo výške 1 500 €. Dotácia bola použitá v celej výške na úhradu časti 
nákladov na rekonštrukciu miestneho amfiteátra. Predložená faktúra k vyúčtovaniu dotácie od 
spoločnosti IB mont s.r.o. bola vo výške poskytnutej dotácie.  



Obe dotácie boli použité v zmysle zmluvy a teda bola zachovaná účelovosť poskytnutej 
dotácie.  

Uvedené zákazky nespadali pod zákon o verejnom obstarávaní v zmysle vtedy platného 
a účinného ustanovenia § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (predpokladaná hodnota zákazky bola nižšia ako 5 000 
€ bez DPH).  

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších 
predpisov platí povinnosť vykonať administratívnu finančnú kontrolu, ak orgán verejnej správy 
poskytuje verejné financie inej osobe. Možno skonštatovať, že administratívna finančná 
kontrola bola vykonaná.  

 

 

Návrh správy bol doručený na oboznámenie 16.9.2022. 
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam bola do 

23.9.2022. Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam a ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení.  

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 30.9.2022.  
Lehota na splnenie opatrení je do 10.9.2022.  
 
V Leviciach dňa 26.9.2022                                                  ............................................ 
                                                                                                Hlavný kontrolór obce Čaka  
 

 

 
 


