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SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 

ČAKA – KONTROLA POSKYTNUTIA, POUŽITIE A ZÚČTOVANIA 

DOTÁCIÍ 

 

 

Cieľ kontroly:  

 kontrola zúčtovania dotácie v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

a uzatvorenou zmluvou s prijímateľom dotácie 

 preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie 

 

Kontrolovaný subjekt: príjemca dotácie – Folklórna skupina Čakanka, IČO: 420 461 81; 

a občianske združenie PAŽITE, IČO: 423 690 45 

Kontrolované obdobie: rok 2017 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.  

Poskytovanie dotácií je upravené v § 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Obec Čaka si upravilo bližšie podmienky poskytovania dotácií vo VZN č. 1/2016 

o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce s účinnosťou od 1.5.2016.  

V roku 2017 bola dotácia poskytnutá dvom subjektom a to Folklórnej skupine Čakanka, IČO 

420 461 81 (ďalej len „Čakanka“) a občianskemu združeniu PAŽITE, IČO: 423 690 45 

(ďalej len „Pažite“). Oba subjekty môžu byť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy oprávnenými subjektami na prijatie dotácie nakoľko sa jedná o právnické 

osoby a ich sídlo je na území obce Čaka. S účinnosťou od 1.7.2016 sa novelizoval zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zákonom o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb. V zmysle uvedenej novely sa do zákona premietla podmienka pre 

poskytovanie dotácie a to nemožnosť poskytnúť dotáciu takej právnickej osobe, ktorá má 

právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. S uvedenou podmienkou je treba sa 

vysporiadať aj vo VZN upravujúcom poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.  

Dotácie boli poskytnuté v súhrnnej výške 2 000 € z toho 1 500 € pre Pažite a 500 € pre 

Čakanku. O poskytnutí dotácie bola s prijímateľmi uzatvorená zmluva. Zmluva bola 

zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. V zmysle § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka sú povinne zverejňované zmluvy účinné dňom nasledujúcom po 

dni jej zverejnenia t. j. obe od 31.10.2017. Zmluvy boli zverejnené v lehote podľa § 47a ods. 4 

(do troch mesiacov od ich uzavretia).  

V zmysle § 8 zákona o finančnej kontrole obec vykonala administratívnu finančnú kontrolu 

poskytnutých dotácií o čom bola vyhotovená aj správa. Pri vykonanej kontrole neboli zistené 

nedostatky.  

Vyúčtovanie dotácie: 

I. Čakanka 



Strana 2 z 2 
 

V zmysle čl. II. bol účel použitia dotácie: „prezentácia ľudového folklóru obce Čaka na 

podujatiach regionálneho a okresného charakteru, cestovné a honorár harmonikárovi za nácvik 

programov a účinkovanie a obstaranie folklórnych vestičiek pre ženy folklórnej skupiny.“ 

Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 6.12.2017. Dotácia bola v celej výške použitá 

v súlade so zmluvou zadefinovaným účelom a to na ušitie folklórnych vestičiek. Vyúčtovanie 

obsahovalo zmluvu o dielo so zhotoviteľom ako aj príjmový pokladničný doklad.  

Pri vykonanej kontrole zúčtovania dotácie neboli zistené nedostatky.  

 

II. Pažite  

V zmysle čl. II. bol účel použitia dotácie nasledovný: „nákup materiálu potrebného na 

prestrešenie a hydroizoláciu pódia miestneho amfiteátra.“ Dotácia bola použitá v súlade so 

zmluvou. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené v lehote, dňa 8.12.2017. Vyúčtovanie 

obsahovalo faktúru na nákup materiálu vo výške celej sumy poskytnutej dotácie. Následne dňa 

14.2.2018 občianske združenie predložilo správu obsahujúcu kompletné náklady na projekt 

rekonštrukcie amfiteátru aj nad výšku poskytnutej dotácie.  

Pri vykonanej kontrole zúčtovania dotácie neboli zistené nedostatky.  

 

Záver: Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Odporúčam zapracovať do VZN podmienku 

nemožnosti poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej bol právoplatne uložený trest zákazu 

prijímať dotáciu a subvenciu alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

z fondov Európskej únie a spôsob akým bude právnická osoba uvedené deklarovať.  

 

Dňa  27.12.2018                                                                       .................................... 

                                                                          Hlavný kontrolór obce Čaka JUDr. Marek Keller 


