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PhDr. Alžbeta Kádašiová, hlavná kontrolórka obce Šarovce
Názov kontroly
Povinná osoba
Zodpovedný zamestnanec
Kontrolované obdobie
Správu vypracovala dňa

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti poskytovania
a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce Šarovce
Obec Šarovce – zastúpená Magdalénou Jónášovou – starostkou
JUDr. Margita Bednáriková – účtovníčka obce
2020
PhDr. Alžbeta Kádašiová, 14.10.2021

Povinná osoba nepodala žiadne námietky
Povinná osoba nepredložila návrh na nápravné opatrenia
Právny rámec:
- Zákon č. 369/1990 Zb. , § 18d), e), f) o obecnom zriadení v znení n. p.,
- § 20 až §27 zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
- VZN č. 2/2012 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Šarovce v znení neskorších
zmien a dodatkov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Cieľ kontroly:
Cieľom kontroly bolo porovnať objektívny stav so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zistiť
skutočné dodržiavanie zákonných podmienok poskytovania a čerpania účelových finančných dotácií na
základe VZN č.2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v znení dodatku (ďalej len: ,,VZN o
dotáciách"), VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta ( ďalej len „nové VZN o dotáciách)
a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Stručný popis kontroly:
1.

-

Ku kontrole dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
noriem obce v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce Šarovce v roku
2020 boli predložení nasledovní prijímatelia:
MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V ŠAROVCIACH,
RÍMSKO KATOLÍCKA CIRKEV
POĽOVNÍCKY SPOLOK „BAŽANT“
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „KLAS ŠAROVCE“
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Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené :
-

-

-

-

bol porušený článok 4 bod 6 VZN č. 2/2012 tým, že žiadosti o dotáciu sa predkladajú do 30. októbra
kalendárneho roka pre dotácie na ďalší rok. Toto ustanovenie nebolo dodržané.
bol porušený Čl. 4 bod 10 VZN č. 2/2012 tým, že o poskytnutí dotácie nerozhodol orgán obce a to
obecné zastupiteľstvo,
bol porušený Čl. 4 bod 11 VZN č. 2/2012 tým, že dotáciu je možné použiť len na účel stanovený
v zmluve,
bol hrubým spôsobom porušený Čl. 4 bod 12 VZN č. 2/2012 tým, že dotáciu nie je možné použiť na
financovanie občerstvenia, nákup darov a suvenírov,
bol porušený Čl. 5 bod 3 VZN č. 2/2012 tým, že žiadosti neboli posudzované orgánom obce a nebol
zohľadnený prínos pre obec,
bol porušený Čl. 5 bod 4 VZN č. 2/2012 tým, že obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o žiadostiach
o dotáciu a uznesenie OZ nebolo pre žiadateľa doručené,
bol porušený § 6 bod 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole o vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nebola vykonaná administratívna finančná kontrola
poskytnutia dotácie, vyúčtovania dotácie ani zmluvy o poskytnutí dotácie.
Za vykonanie finančnej kontroly v zmysle § 6 bod 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole o
vnútornom audite je zodpovedný štatutárny orgán verejnej správy – Magdaléna Jónášová, starostka
obce.
Bol porušený zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z., tým, že obec má
povinnosť zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle. Zverejnenie je podmienkou účinnosti
zmluvy. Nezverejnenie do 3 mesiacov = nulita právneho aktu (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka).
bol porušený Čl. 5 bod 3 VZN č. 2/2012 tým, že od príjemcu dotácie nebolo požadované zabezpečenie
vlastných zdrojov vo výške 10%, tak ako je to uvedené vo VZN č. 2/2012 o dotáciách.
Záver:
Dotácie zo strany OcÚ sú poskytované v rozpore s VZN č. 2/2012 v znení neskorších zmien
a dodatkov, bez predchádzajúceho prerokovania a schválenia Obecným zastupiteľstvom v
Šarovciach. Zmluvy o poskytnutí dotácie neboli zverejnené.
Nebola vykonávaná administratívna finančná kontrola pri vyúčtovaní jednotlivých dotácií a tým
boli uznané zo strany obce výdavky v rozpore s VZN č. 2/2012 o dotáciách z rozpočtu obce
Šarovce v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kontrolou boli zistené závažné porušenia VZN č. 2/2012 v znení neskorších zmien a doplnkov,
pričom je možné konštatovať, že poskytovaniu a vyúčtovaniu dotácií z rozpočtu obce Šarovce sa
nevenuje patričná ba dokonca žiadna pozornosť.
Odporúčania hlavnej kontrolórky:
Z vyššie uvedených vyplýva, že Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach nerozhodlo o poskytnutí
dotácií z rozpočtu obce v roku 2020, podľa informácií HK ani v roku 2021 pre jednotlivé právne
subjekty.
Z uvedeného dôvodu dávam na zváženie poslancom OZ rozhodnúť o tom, či poskytnuté dotácie
jednotlivé subjekty môžu ponechať, alebo či majú vrátiť na účet obce.
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Schválené uznesením OZ č. 21/6/2021 zo dňa 6.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach po prerokovaní „Správy hlavnej kontrolórky o kontrole
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Šarovce“
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Šarovce
v predloženom znení.
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