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Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
      
Cieľ kontroly: Skontrolovať dodržiavanie Všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
- č. 10/2017 z 27.06.2017, 
- č. 12/2017 z 19.09.2017 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
 

Dôvod kontroly:  V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. 
polrok 2018, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 197/2017 z 12.12.2017 

 
Kontrolované obdobie:   rok 2017   
 
 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2018 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 197/2017 
z 12.12.2017 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní 
dotácií a grantov  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017.  
 
I.1.  Základné údaje 

- Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 7 ods. 4 zákona 
Národnej rady SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo: 
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o dňa 27.06.2017 uznesením č. 78/2017 na VZN č. 10/2017 o poskytovaní 
dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o dňa 19.09.2017 uznesením č. 107/2017 na VZN č. 12/2017 o poskytovaní 
dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

v ktorých sa okrem iného upravuje:  
 
a) účelové a časové určenie poskytovania dotácií a grantov z rozpočtových prostriedkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je 
mestská časť a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Bratislavy alebo 
poskytujú služby v prospech obyvateľov mestskej časti, 
b) podmienky poskytovania dotácií a spôsob ich vyúčtovania, 
c) zverejňovanie informácií o dotáciách a grantoch. 
 
 Mestská časť poskytne dotácie a granty na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a na 
podporu zamestnanosti na území mestskej časti, a to: 

a) skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti, 
b) oživenie verejného priestoru mestskej časti, 
c) vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti  

 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti v rozpočte na príslušný rozpočtový rok určí 
celkovú výšku finančných  prostriedkov vyčlenenú na poskytovanie grantov  do oblastí na 
skultúrnenie životného prostredia, oživenie verejného priestoru a vytváranie pozitívneho 
vzťahu k mestskej časti.  
 Finančné prostriedky poskytnuté ako dotácie a granty podliehajú ročnému zúčtovaniu 
s rozpočtom mestskej časti, o poskytnutú výšku nie je možné zvýšiť dlh mestskej časti.  
  Grant nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ak: 
a)   jeho žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto nariadením, alebo 
b) je dlžníkom mestskej časti alebo hlavného mesta SR Bratislavy, má záväzky voči 
daňovému úradu, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, bol voči nemu podaný 
návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol takýto návrh zamietnutý pre nedostatok majetku, je 
voči nemu vedené konkurzné konanie, alebo je v likvidácií, alebo  
c) je politickou stranou, politickým hnutím a ich koalíciou alebo verejným činiteľom.  
 
I.2.  Predchádzajúce kontroly 
 Nakoľko mestská časť Bratislava-Staré Mesto prvý krát schválila poskytovanie 
grantov až v roku 2017 (zasadania MZ dňa 27.06.2017 a 19.09.2017), neboli v minulosti 
realizované žiadne kontroly v tejto oblasti.  
 
I.3. Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly 

- zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, 

- zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

- zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, 



 3 

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 

- VZN č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 

- Opatrenie č. 1/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 09.01.2017 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a útvarov mestskej časti bez právnej 
subjektivity organizačne začlenených pod miestny úrad, 

- Príkaz č. 12/2013 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 03.10.2013, v znení dodatkov, ktorým sa ustanovujú povinnosti zamestnancov 
v procese prípravy, uzatvárania a archivácie zmlúv. 

 
I.4. Podklady poskytnuté ku kontrole 
1. Rozpočet na rok 2017 
2. Zmeny rozpočtu v roku 2017 
3. Záverečný účet za rok 2017 
4. Uznesenia č. 24/2017 z 28.03.2017,  

  25/2017 z 28.03.2017,  
  78/2017 z 27.06.2017,  
102/2017 z 27.06.2017,  
107/2017 z 19.09.2017,  
108/2017 z 19.09.2017,  
160/2017 z 24.10.2017, 

5. Zápisnica z grantovej komisie zo 17.10.2017 
6. Webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
7. Návrh správy  č. 3/2018 o poskytovaní dotácií 
8. Spisové materiály v skladbe:  1 šanón – 10 spisov  
 
II. SCHVÁLENIE GRANTOV 

Grantom je dotácia v súlade s ust. § 7 ods. 4 zák. NR SR č. 583/2007 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., poskytnutá na základe vyhláseného 
grantového programu, ktorý vyhlasuje Komisia pre posudzovanie projektov na skultúrnenie 
životného prostredia, oživenie verejného priestoru a vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej 
časti (ďalej len „grantová komisia“).  

Grantová komisia bola schválená uznesením č. 102/2017 na zasadaní miestneho 
zastupiteľstva dňa 27.06.2017 v zložení: 

Vladimír Palko, 
Viktor Muránsky,  
Martina Uličná,  
Matej Vagač, 
Jana Španková,  
Ľubica Janegová,  
Anna Calpašová 

 
II.1  Uznesenia MZ 

K problematike prideľovania grantov prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto viacero nasledovných uznesení:  
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- Uznesením č. 24/2017 z 28.03.2017, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto schválilo  Zásady udeľovania grantov – poskytovania finančných 
prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov 
zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru.  
„Výkon uznesenia č. 24/2017 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol pozastavený, 
vzhľadom k tomu, že sa domnieva, že odporuje § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ktorým môže obec poskytovať dotácie 
za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením, pričom platné 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2015 
o poskytovaní dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto neupravuje 
poskytovanie dotácie formou grantu“. 
Nakoľko podľa zákona o obecnom zriadení nebolo uznesenie opätovne schválené, 
stratilo platnosť a tým neboli schválené ani Zásady prideľovania grantov. 

 
- Uznesením č. 25/2017 z 28.03.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto schválilo druhú zmenu bežného rozpočtu, prvú zmenu kapitálového 
rozpočtu a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti na rok 2017, 
pričom bolo schválené aj vytvorenie novej položky na grantový systém vo výške       
30 000,00 Eur.  
 

- Uznesením č. 78/2017 z 27.06.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto schválilo VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2017 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 17. 07 2017.  
 

- Uznesením č. 102/2017 z 27.06.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto schválilo členov Grantovej komisie podľa § 7 ods. 3 VZN č. 10/2017 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – 5 
poslancov a 2 zamestnancov mestskej časti.  
 

- Uznesením č.  107/2017 z 19.09.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto schválilo VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 06.10.2017.  

 
- Uznesením č. 108/2017 z 19.09.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto schválilo „Grantový program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre 
rok 2017“, cieľom ktorého bolo reagovať na potreby mestskej časti a podporovať 
aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej 
časti. 

  
- Uznesením č. 160/2017 z 24.10.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto schválilo poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto   9 žiadateľom v celkovej výške 30 000 Eur. 
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II.1.1 Kontrolné zistenia 
Kontrolou všetkých vyššie uvedených uznesení možno konštatovať, že všetky boli 

aplikované do praxe, o čom svedčia aj údaje uvedené v nasledujúcich kapitolách.  
Schvaľovací proces grantovej komisie nebol predmetom kontroly.  

   
II.2  Rozpočet 

Rozpočet mestskej časti na rok 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo 06.12.2016 
uznesením č. 163/2016. Druhá zmena rozpočtu bola schválená na zastupiteľstve 28.03.2017 
uznesením č.  25/2017, kde bolo schválené vytvorenie novej položky na  grantový systém 
mestskej časti vo výške 30 000 Eur.  
 
II.2.1 Kontrolné zistenia 

Kontrolou realizácie spomenutých uznesení bolo zistené, že pridelené finančné 
prostriedky boli v súlade s danými uzneseniami a schválenou celkovou výškou.  
      
II.3  Čerpanie 
           Tab. č. 1 
P.č. Žiadateľ Schválený grant Skutočné čerpanie 
1. Bytkomfort-BA 2 000,00 2 000,00 
2. O.Z. Petra 5 000,00 5 000,00 
3. Ing. arch. Ivan Múranica 5 000,00 5 000,00 
4. Hantabal architekti, s.r.o. 7 550,00 7 550,00 
5. OZ priatelia Bartókovej ul. 2 500,00 2 500,00 
6. OZ Hrad - Slavín 3 500,00            0,00 *) 
7. Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová 3 000,00 3 000,00 
8. Strom života, Jelenia    500,00    500,00 
9.  SvojDomG, spoločenstvo vl. bytov    950,00    950,00 
 Spolu         30 000,00         26 500,00 

*) nebolo čerpané 
      
II.3.1 Kontrolné zistenia 

Podľa RO denníka pre rok 2017 poskytnutý finančnou učtárňou, boli  na granty 
zaúčtované aj položky v sume 200,00 €; 220,00 €; 350,00 € a 400,00 € (išlo pravdepodobne 
o položky uvedené v Správe č. 3/2018, bod II.3.1: 
 
Oblasť školstva (stredisko 163) – položka 04 –  
Detská organizácia Bratislavský Fénix – účtovaná ako grant    200,00 Eur  
Oblasť školstva (stredisko 163) – položka 06 –  
Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister, Lazaretská 33 – účtovaná ako grant  220,00 Eur 
Oblasť školstva (stredisko 163) – položka 08 –  
Gamča perpetua, Grösslingova 18, - účtovaná ako grant     350,00 Eur 
Oblasť kultúry (stredisko 162) – položka č. 32 –  
OZ Galéria X – účtovaná ako grant            400,00 Eur 
 

Podľa názoru kontrolného orgánu nie sú dostatočne exaktne stanovené pravidlá na 
použitie pridelených finančných prostriedkov. Tento názor dokumentuje aj vyúčtovanie 
použitých finančných prostriedkov u žiadateľa pod poradovým číslom 3 (Tab. č. 1), ktorý si 
účtoval položky, ako napr. benzín na cestu do Rakúska, úradný preklad FA z nemčiny do 
slovenčiny. Ak pre mestskú časť platí, že pri výbere dodávateľa tovaru a služieb sa musí 
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riadiť zákonom o verejnom obstarávaní, toto neplatí pre žiadateľov o granty a nie je to ani 
primerane na nich „prenesené“.  

Rozdiel medzi schválenými finančnými prostriedkami (30 000,00 Eur) a skutočným 
čerpaním (26 500,00 Eur) je spôsobený tým, že žiadateľovi pod poradovým číslom 6 (Tab. č. 
1) financie neboli poskytnuté vzhľadom na to, že odmietol poskytnutý grant, čo zdôvodnil    
e-mailom 13.12.2017. V danom e-maili sa konštatuje: „Odo dňa schválenia a získania grantu 
„Stromy v bezpečí“ (25.10.2017) sme sa vo veci vlastne nepohli. Na realizáciu a vyúčtovanie 
bol vyhradený len mesiac a pol, z toho mesiac trvala (ne)komunikácia s oddeleniami Starého 
Mesta (viď v priloženom dokumente), pričom nebolo možné dopracovať sa k jasným 
stanoviskám a výsledku“. V reakcii na dôvod odmietnutia grantu podľa vyjadrení 
zainteresovaných oddelení občianske združenie predložilo na realizáciu svojho zámeru také 
lokality, ktoré má v správe Hlavné mesto (Magistrát) a nie mestská časť. Ďalšie lokality 
navrhované zo strany úradu združenie neakceptovalo. K nerealizácii zámeru prispel okrem 
časového obmedzenia aj fakt, že daná problematika spadala do viacerých oblastí (doprava, 
životné prostredie, iné), ktoré bolo treba koordinovať.  

Celkovo možno konštatovať, že skutočne vyčerpané finančné prostriedky (26 500,00 
Eur) nepresiahli hodnotu vyčlenenú na danú oblasť (30 000,00 Eur). 
 
III.  SPISOVÁ  AGENDA 
 
III.1  Všeobecne 
 Kontrolou bola preverená celá spisová agenda za rok 2017, vedená finančným 
oddelením (referát účtovníctva) miestneho úradu mestskej časti. Pre vedenie agendy okrem 
iných predpisov (zákonov) bol určujúci hlavne dokument – VZN č. 12/2017, Opatrenie 
starostu č. 1/2017 v znení dodatkov  a Príkaz prednostu č. 12/2013 v znení dodatkov.  
   
III.2 VZN č. 12/2017 

Spis každého žiadateľa mal podľa spomínaného VZN obsahovať: predloženú žiadosť 
o poskytnutie grantu, zmluvu o poskytnutí dotácie, platobný poukaz a vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov: 

- Žiadosť o poskytnutie grantu – formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke 
mestskej časti v časti „Dokumenty na stiahnutie“ „Občan → tlačivá“, v ktorej sú údaje 
o žiadateľovi (ako napr. názov/meno žiadateľa, adresa, PSČ, kontakty, štatutárny 
zástupca, adresa, PSČ, kontakty, organizačno-právna forma, bankové spojenie, číslo 
účtu), údaje o projekte (názov projektu/úlohy, akcie, predpokladaný termín realizácie, 
požadovaná výška dotácie v Eurách, celkový rozpočet projektu v Eurách), iné zdroje 
financovania projektu/úlohy, akcie, spoluorganizátori), grant poskytnutý žiadateľovi 
v minulých rokoch, vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mestskej časti ako 
prispievateľa.  

Povinné prílohy: 
- Podrobný popis projektu alebo aktivity, 
- Podrobný rozpočet projektu alebo aktivity (podľa položiek), 
- Originál výpisu z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského 

registra, 
- Kópia dokladov 
- Originál výpisu z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského 

registra u fyzickej osoby podnikateľa, iný výpis z registra vedeným Ministerstvom 
vnútra SR alebo Ministerstvom kultúry SR, prípadne iný doklad o registrácii, nie starší 
ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti,  

- Kópiu aktuálneho dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu, 
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- Kópiu zmluvy o bežnom účte, 
- Čestné vyhlásenie, ktoré musí obsahovať, že žiadateľ  

1. Má zabezpečené, resp. zabezpečí ku dňu podpisu Zmluvy o poskytnutí 
grantu finančné prostriedky na spolufinancovanie  projektu, 

2. nezískal nenávratnú finančnú pomoc na výdavky projektu, ktoré majú byť 
hradené z grantu, 

3. je si vedomý skutočnosti, že na grant nie je právny nárok, 
4. nie je osobou  uvedenou v § 4 ods. 3 tohto nariadenia, 
5. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o grant sú úplné, pravdivé 

a správne.  
- Zmluva o poskytnutí grantu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – podľa 

§ 6 ods. 10 VZN o poskytovaní dotácií a grantov finančné oddelenie vyzve úspešného 
žiadateľa k podpísaniu zmluvy do 15 pracovných dní od ukončenia schvaľovacieho 
procesu, ktorým bolo o poskytnutí grantu rozhodnuté. Predmetom zmluvy je 
poskytnutie grantu  s uvedením dátumu a uznesením MZ, sumou, stanovenými 
povinnosťami poskytovateľa a povinnosťami príjemcu a spôsobom vyúčtovania. 

- Platobný poukaz – účtovný doklad, na základe ktorého je poukázaný grant s uvedením 
adresy a čísla príjemcu, účelu, výšky sumy, ktorá má byť vyplatená, dátumom 
vystavenia a podpismi osôb, ktoré vykonali základnú finančnú kontrolu v súlade 
s Opatrením č. 1/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 09.01.2017 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a útvarov mestskej časti bez právnej 
subjektivity organizačne začlenených pod miestny úrad,  

- Vyúčtovanie poskytnutého grantu – žiadateľ, ktorému bol poskytnutý grant je 
povinný- 

a) Vyúčtovať grant do 30 dní odo dňa použitia, najneskôr však do 15. decembra 
príslušného rozpočtového roka na príslušnom formulári, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle mestskej časti,  

b) Predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom 
o čerpaní dotácie alebo grantu finančnému oddeleniu,  

c) Nevyčerpaný grant vrátiť na účet mestskej časti do 31. decembra rozpočtového 
roka, v ktorom bol grant poskytnutý.  

 
Kontrola bola zameraná najmä na nižšie uvedené § príslušného VZN:  
 
§ 3 VZN č. 12/2017 - Mestská časť poskytne grant na podporu všeobecne prospešných 
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a na podporu zamestnanosti na území mestskej časti, a to:  

a) skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti,  
b) oživenie verejného priestoru mestskej časti, 
c) vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti.  

 
§ 7 ods. 1  VZN č. 12/2017 – Kontrolu úplnosti všetkých podaných žiadostí vykonáva 
oddelenie kultúry miestneho úradu, ktoré súčasne plní aj úlohu konzultanta.  
 
§ 7 ods. 2  VZN č. 12/2017 – Prijaté žiadosti odstúpi oddelenie kultúry na prerokovanie 
grantovej komisii.  
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§ 7 ods. 3 VZN č. 12/2017 – Grantová komisia je sedemčlenná a je zložená z piatich 
poslancov a dvoch zamestnancov miestneho úradu. Členov grantovej komisie vymenúva 
a odvoláva starosta mestskej časti na návrh a po schválení miestnym zastupiteľstvom.  
 
§ 7 ods. 4 VZN č. 12/2017  – O pridelení grantov rozhoduje miestne zastupiteľstvo na základe 
odporúčania grantovej komisie. 
 
§ 7 ods. 8 VZN č. 12/2017 – mestská časť pridelí grant žiadateľovi na základe zmluvy 
o poskytnutí grantu. Vzor zmluvy o poskytnutí grantu je zverejnený na webovom sídle mestskej 
časti. Na podpis zmluvy o poskytnutí grantu vyzve žiadateľa poverený zamestnanec 
finančného oddelenia. 
 
§ 8 ods. 1 VZN č. 12/2017 – Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia alebo grant podľa 
tohto nariadenia je povinný: 

a) vyúčtovať dotáciu alebo grant do 30 dní odo dňa použitia dotácie alebo grantu 
najneskôr však do 15. decembra príslušného rozpočtového roka na príslušnom 
formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle mestskej časti, 

b) predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní 
dotácie alebo grantu finančnému oddeleniu,  

c) nevyčerpanú dotáciu alebo grant vrátiť na účet mestskej časti (uvedený v zmluve 
o poskytnutí dotácie alebo v zmluve o poskytnutí grantu) do 31. decembra 
rozpočtového roka, v ktorom boli dotácia alebo grant poskytnuté.  

 
§ 8 ods. 2   VZN č. 12/2017 – Informáciu o vyúčtovaní dotácie alebo grantu spolu s kópiami 
účtovných dokladov predloží finančné oddelenie vecne príslušným komisiám, ktoré 
poskytnutie dotácií alebo grantov odporučili, do 15 dní po ich vyúčtovaní, najneskôr do 31. 
januára nasledujúceho rozpočtového roka.  
 
§ 9 ods. 1 a 2 VZN č. 12/2017  

(1) - Mestská časť má právo kontroly účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov 
z poskytnutej dotácie alebo grantu, podľa schváleného projektu žiadateľa.   

(2) -  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mestskej 
časti. 

 
§ 10 ods. 1 VZN č. 12/2017– Na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej sčasti sa zverejní 
výška finančných prostriedkov schválených na poskytovanie dotácií a grantov podľa § 4 ods. 
1 tohto nariadenia do 10 dní od schválenia rozpočtu mestskej časti na príslušný rozpočtový 
rok.  
 
§ 10 ods. 2 VZN č. 12/2017 – Na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti sa 
pravidelne zverejňujú údaje: 

a) zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácií a grantov podľa jednotlivých oblastí, 
b) presne vymedzený účel, akcia, projekt, na ktorý žiadateľ požiadal o dotáciu alebo 

grant,  
c) výška požadovanej dotácie alebo grantu,  
d) výška dotácie alebo grantu schválená starostom mestskej časti alebo miestnym 

zastupiteľstvom. 
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§ 10 ods. 3 VZN č. 12/2017 – Informácie podľa ods. 2 sa zverejnia do 15 dní od pridelenia 
grantu starostom mestskej časti alebo podpísania príslušného uznesenia miestneho 
zastupiteľstva.  
 
§ 11 ods. 2 VZN č. 12/2017 – v roku 2017 je žiadateľ povinný doručiť žiadosť o pridelenie 
grantu do 15.10.2017. Realizácia projektu, na ktorý bol grant poskytnutý v roku 2017 je 
stanovená do 14.12.2017 a vyúčtovanie grantu poskytnutého v roku 2017 je stanovené do 
18.12.2017.  
   
III.2.1 Kontrolné zistenia 
 
§ 3 VZN č. 12/2017  

Všetky granty boli schválené v súlade s daným paragrafom, ktorý rámcovo určuje účel 
daného grantu.  
 
§ 7 ods. 1 VZN č. 12/2017  
  Oddelenie kultúry eviduje žiadostí a zároveň kontroluje úplnosť všetkých podaných 
žiadostí. 
 
§ 7 ods. 2 VZN č. 12/2017  

Všetky prijaté žiadosti boli prerokované na zasadnutí grantovej komisie dňa 
17.10.2017.  
 
§ 7 ods. 3 VZN č. 12/2017  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 102/2017 
z 27.06.2017 schválilo členov grantovej komisie – 5 poslancov a 2 zamestnanci mestskej 
časti. 
 
§ 7 ods. 4 VZN č. 12/2017  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 160/2017 
schválilo poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti 9 žiadateľom v celkovej výške 30 000 
Eur.  
 
§ 7 ods. 8 VZN č. 12/2017 

Všetky spisy schválených grantov predložené ku kontrole obsahovali zmluvu 
o poskytnutí grantu podľa predpísaného vzoru. Poverený zamestnanec finančného oddelenia 
vyzýval všetkých žiadateľov, ktorým bol schválený grant k podpisu zmluvy. 
 
§ 8 ods. 1 VZN č. 12/2017  

Z 9 poskytnutých grantov, termín vyúčtovania (18. december 2017) dodržali 6 
žiadatelia, po termíne vyúčtovanie doručili 2 žiadatelia, 1 žiadateľ odmietol poskytnutý grant. 
 
§ 8 ods. 2 VZN č. 12/2017  

Ani v jednom prípade sa v spise nenachádza písomná informácia, akým spôsobom 
bolo doručené vyúčtovanie grantovej komisii. 
 
§ 9 ods. 1 a 2VZN č. 12/2017  

Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť, ktorá funkcia (zamestnanec) je určený na 
fyzické odkontrolovanie vecného plnenia grantov priamo v teréne a ani či takáto kontrola bola 
niekým realizovaná.   
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§ 10 ods. 1 VZN č. 12/2017  
Schválený rozpočet bol uverejnený na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke 

mestskej časti. Rozpočet na granty vo výške 30 000 € bol schválený pri druhej zmene 
rozpočtu.  
 
§ 10 ods. 2 VZN č. 12/2017  

Všetky požadované údaje podľa tohto paragrafu boli a aj sú zverejnené na webovej 
stránke mestskej časti.  

 
§ 10 ods. 3 VZN č. 12/2017  

Vzhľadom na časový odstup, nie je možné preukázať naplnenie tohto paragrafu – 
dodržania 15 dňovej lehoty.  
 
§ 11 ods. 2 VZN č. 12/2017  
 Z 9 poskytnutých grantov, žiadosť doručili v termíne 7 žiadatelia, vyúčtovanie 
v termíne doložili len 7 žiadatelia.  
 
 Porovnaním dátumov, do kedy treba príslušný grant vyúčtovať a vzoru návrhu zmluvy 
bol zistený nesúlad:  
§ 8 ods. 1 bod a) VZN č. 12/2017 – „žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia alebo grant 
podľa tohto nariadenia je povinný vyúčtovať dotáciu alebo grant do 30 dní odo dňa použitia 
dotácie alebo grantu najneskôr však do 15. decembra príslušného rozpočtového roka na 
príslušnom formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle mestskej časti“. 
Príloha VZN č. 12/2017 čl. IV, bod 1 „príjemca je povinný predložiť vyúčtovanie čerpania 
poskytnutého grantu do 30 dní po skončení akcie, na účely ktorého bol grant poskytnutý, 
najneskôr však do 10. decembra kalendárneho roka, za ktorý bol grant poskytnutý“.  
 
III.3 Opatrenie č. 1/2017 z 09.01.2017 v znení dodatku č. 1 - 4  

Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, prijatý 10.11.2015 a účinný od 01.01.2016, podľa ktorého  
§ 7 ods. 1 -  „základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy 
súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na 
príslušných stupňoch riadenia“.  
§ 7 ods. 3 – „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na 
doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami 
uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania 
základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo 
jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenia, ak sa finančná operácia 
alebo jej časť už vykonala.  

Tento zákon bol Opatrením starostu č. 1/2017 z 09.01.2017 o finančnej kontrole 
a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a útvarov mestskej časti bez právnej subjektivity organizačne začlenených pod 
miestny úrad upravený pre potreby mestskej časti.  

V čl. I predmetného opatrenia bol určený rozsah zodpovednosti osôb poverených 
vykonávaním finančnej kontroly pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami vyčlenenými 
pre miestny úrad a jeho vnútorné organizačné jednotky a osôb udeľujúcich súhlas s úhradou 
výdavku. „Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú vedúci zamestnanci na 
objednávke a faktúre svojím podpisom. Vedúci zamestnanci vykonajú kontrolu a sú 
zodpovední za vecnú a číselnú správnosť fakturácie, spracovanie doklad k úhrade, 
k prípadným reklamáciám“:  
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Na vykonanie základnej finančnej kontroly je určená osobitná pečiatka.  
Prvý podpis – vykonajú zamestnanci delegovaní vedúcim zamestnancom na odborné činnosti 
podľa charakteru finančnej operácie. Poverení zamestnanci potvrdzujú druh finančnej 
operácie uvedením mena, priezviska, dátumu jej vykonania a podpisom.  
Druhý podpis – vedúci zamestnanec, ktorý je súčasne osobou povinnou zabezpečovať 
základnú finančnú kontrolu. Vedúci zamestnanec potvrdí uvedením mena, priezviska, dátumu 
podpisom splnenie podmienok hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti danej 
finančnej operácie. Vedúci zamestnanec svojím podpisom preberá zodpovednosť za vecný 
a číselný obsah finančnej operácie.  
Súhlas s úhradou výdavku – osoba poverená udeľovať súhlas s úhradou výdavku podľa tohto 
opatrenia potvrdí uvedením mena, priezviska, dátumu a podpisom.  
 V čl. II. sú určení konkrétni zamestnanci poverení vykonávaním základnej finančnej 
kontroly. V čl. III. sú  poverení zamestnanci, ktorí môžu udeľovať súhlas s úhradou výdavku.  
  
III.3.1 Kontrolné zistenia 

Ani na jednom platobnom poukaze pri podpise vedúceho zamestnanca, ktorý je 
súčasne osobnou povinnou zabezpečovať základnú finančnú kontrolu nie je vyznačené, či 
daná finančná operácia spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.  
 
III.4  Príkaz prednostu č. 12/2013 v znení dodatkov 

Prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydal dňa 
03.10.2013 Príkaz č. 12/2013, ktorým sa ustanovujú povinnosti zamestnancov v procese 
prípravy, uzatvárania a archivácie zmlúv. V bode I. tohto príkazu sa uvádza „Podľa čl. 3 ods. 
2 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určil 
povinnosti zamestnancov mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto v procese prípravy, 
uzatvárania a archivácie zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto“.  
 V uvedenom Príkaze v Čl. I, bode 1) okrem iného je definované, že „každý návrh na 
uzatvorenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je mestská časť, musí byť pri kolobehu v rámci 
Miestneho úradu mestskej časti sprevádzaný protokolom, ktorého vzor tvorí prílohu tohto 
príkazu“.  
 
III.4.1 Kontrolné zistenia 

Kontrolou všetkých 10 spisov bolo zistené, že vo všetkých prípadoch, kde došlo 
k podpísaniu zmluvy bola priložená aj fotokópia protokolu o obehu zmluvy, čím bol naplnený 
Príkaz prednostu č. 12/2013 v znení dodatkov. 
 
IV. ZÁVER 
 Záverom možno konštatovať, že realizácia prideľovania grantov v podmienkach 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa v roku 2017 úspešne začala. Aplikačná prax však 
ukázala na niektoré nedostatky tohto procesu, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich 
kapitolách. Po ich odstránení bude určite myšlienka zapojenia občanov do diania sa 
v mestskej časti naplnená a zároveň budú aj zmysluplne, účelne, transparentne použité 
pridelené finančné prostriedky.  

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 4/2018 v zmysle novely zákona 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť 
v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 4/2018. 
Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich 
splnenie.  
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P.č. Dátum 
podania Žiadateľ Názov projektu 

Žiadaná 
výška 

[€] 

 Schválený grant Zmluva Dátum 
prevodu 

Vyúčtovanie 
v sume 

[€] 
číslo 

uznesenia číslo dátum 
podpisu 

v sume 
[v €] dňa Použitie 

1. 11.10.2017 Bytkomfort – BA, 
a.s., Železničiarska 
13, Bratislava 

Zveľadenie 
predzáhradky 
a kontajnerového 
stojiska na ulici 
Klemensova 13 

3 081,40 2 000,00 160/2017 1/2017/0212 20.11.2017 22.11.2017 2 000 17.01.2018 Doložená faktúra od 
Záhradné projekty s.r.o. 
za revitalizáciu 
predzáhrady v celkovej 
sume 3 423,77 €. 

2.  06.10.2017 O.Z. Petra,      
Bartókova 2, 
Bratislava 

Revitalizácia 
okolia súsošia za 
kostolom Panny 
Márie Snežnej, Na 
Kalvárii 

6 303,00 5 000,00 160/2017 2/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 5 000,00 08.12.2017 Doložená faktúra od 
NIZO-stavebniny  za 
ohrádku okolo súsošia Na 
Kalvárii v sume 4 993,05 
€ a doklady za správne 
poplatky. 

3. 12.10.2017 Ing.arch. Ivan 
Múranica, Sokolská 
2, Bratislava 

Rekonštrukcia 
parku Sokolská ul. 
2-8, I. etapa-
skultúrnenie 
vnútroblokového 
priestoru 

11 846,50  5 000,00 160/2017 3/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 5 000,00 28.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.01.2018 
 

Doložené a uznané  
doklady v celkovej sume 
3 456,35 Eur (zálohová Fa 
od PRIMA, Jozef Habo, 
BA v sume 2 500 Eur za 
dodávku záhraníckych 
a pomocných prác 
a materiálov a Fa od Art 
Project Group, s.r.o., 
Malacky za pokládku 
kobercového trávnika 
v sume 956,35 Eur). 
Doplnené a uznané 
v celkovej sume 1 584,16 
€ (mačina – 723,20 €, 
mačina – 192,10 €, stĺpika 
– 97,80 €, benzín 18 €, 
preklad dokladov – 61,83 
€, VPD za nerealizované 
práce 400 €, benzín – 
38,97 €, náradie – 52,26 €. 
Spolu uznané: 5 040,51 €. 
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v sume 

[€]  
dňa Použitie 

4.  13.10.2017 Hantabal 
architekti,s.r.o, 
Holubyho 15, 
Bratislava 

Obnova verejného 
priestoru 
Bratislavskej 
kalvárie 

22 295,86 7 550,00 160/2017 4/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 7 550,00 11.12.2017 Doložená Fa  od Ing. R. 
Starinský za práce na 
obnove verejného 
priestoru za 1 890 € 
(makadam, doprava, mlát, 
deliace lišty, zábradlie, 
náter) a Fa od 
AllSTONES, s.r.o. za 
výrobu  a osadenie 
kamenných prvkov 
(schody) za 6 479,88 €. 

5. 13.10.2017 OZ Priatelia 
Bartókovej ulice, 
Bartókova 4, 
Bratislava  

Revitalizácia 
Bartókovej ulice 

2 579,90 2 500,00 160/2017 5/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 2 500 12.12.2017 Doložená Fa za betónový 
psí pisoár v sume 948 €, 
pokladničné bloky za 
obrubníky, pletivá, 
netkanú textíliu, zeminu, 
mulčovaciu kôru, 
kamenivo, hnojivo, 
ihličnany, kry, cibuľoviny, 
ochranné pomôcky 
a náradie, vtáčia búdka 
a krmivo – doložené 
vyúčtovanie v sume 
2 780,56 €.  

6.  13.10.2017 OZ Hrad – Slavín, 
Myjavská 4456/18, 
Bratislava  

Stromy v bezpečí  5 300,00 3 500,00 160/2017 6/2017/0212     Zmluva nebola podpísaná, 
peniaze neboli prevedené, 
v spise doložené čestné 
prehlásenie o zamietnutí 
poskytnutého grant 
projekt nerealizovaný.  

7.  13.10.2017 Rodičovské 
združenie pri ZŠ 
Dubová 1, Dubová 
1, Bratislava 

Buď fit/nákup 
a montáž fitness 
prvkov 

3 000,00 3 000,00 160/2017 7/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 3 000,00 07.12.2017 Doložená zálohová 
faktúra od ONYX wood, 
s.r.o. Prachatice za 
dodanie fitness prvkov 
v sume 3 213,76 €.  
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prevodu 

Vyúčtovanie 
v sume  číslo 

uznesenia 
číslo Dátum 

podpisu 
v sume 

[€]  
dňa Použitie 

8. 17.10.2017 Strom života,      
Jelenia 7, Bratislava 

Vybudovanie 
bicyklového 
stojiska pre 
potreby komunity 
na Jelenej 7 

500,40 500,00 160/2017 8/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 500,00 08.12.2017 Doložený pokl. blok za 
stojany na bicykle v sume 
59,40 € a Fa z Ondrej 
Maras, Hradská, Ba za 
výrobu a dodávku, montáž 
lexonového prístreška na 
oceľovej konštrukcii za    
850 €. 

9. 17.10.2017 SvojDomG, 
spoločenstvo 
vlastníkov bytov 
a nebyt. Priestorov, 
Gajova 15-17, 
Bratislava 

Výstavba 
zeleného 
prístrešku na 
odpadky 
a revitalizácia 
predzáhradky po 
zásahu prírodného 
živlu pred 
objektom Gajova 
15-17, na 
pozemkoch p.č. 
8988/3 a 8988/4 

9 953,00 950,00 160/2017 9/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 950,00 18.12.2017 Doložená Fa od ELEZA, 
Martinčekova 30, 
Bratislava v sume 316,00 
€ za záhrad.práce – 
vyčistenie pozemku, 
výsadba rastlín a drevín, 
dovoz materiálu, odvoz 
odpadu, účtenky za kvety 
v sume 15,15 €, Fa od 
Plantago, s.r.o. za substrát 
a trvalky v sume 549,82 €, 
Fa od Xdesign za 
informačnú tabuľu 
a drevený materiál na plot 
v sume 69,60 €. 

Spolu schválený grant [€] 30 000,00 Spolu vyúčtované [€] 26 500,00 
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