HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
č. 11/2017
V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica Správu o výsledku kontroly
č. 11/2017 – kontroly poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku
2016 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – odbor sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe bodu A1.1 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na 2. polrok 2017 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 868/2017 – MsZ
zo dňa 20.06.2017.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutočný stav dodržiavania zákonných podmienok pri poskytovaní
a čerpaní účelových prostriedkov formou dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016 stanovených všeobecne
záväznými predpismi a internými predpismi vydanými na ich základe s prihliadnutím na zákonnosť, účinnosť,
hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami.



Kontrola bola zameraná na dodržiavanie procesu a postupu pri poskytovaní dotácií
v zmysle VZN č. 10/2015

Podmienky a postup poskytovania dotácií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica
v nadväznosti na ust. § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 583/2004 Z. z.) sú upravené Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica s účinnosťou
od 20. novembra 2015 (ďalej VZN č. 10/2015), ktoré bolo doplnené a zmenené Všeobecne záväzným
nariadením Mesta č. 15/2016 s účinnosťou od 1. októbra 2016.
Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov Mesta Banská
Bystrica v rámci jeho rozpočtu. Na dotácie poskytované v roku 2016 v sociálnej oblasti bola z rozpočtu
vyčlenená čiastka vo výške 7 000,00 €. Podprogram – dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby obsahoval finančnú podporu subjektov poskytujúcich všeobecne prospešné služby na území mesta
pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej oblasti podľa VZN č. 10/2015.
ROZDELENIE DOTÁCIÍ NA PODPORU PROJEKTOV V SOCIÁLNEJ OBLASTI
Odbor sociálnych vecí MsÚ
dlhodobej oddelenie sociálnej a krízovej
intervencie

oddelenie
starostlivosti
celková suma rozdelených
dotácií :
počet subjektov, ktorým bola
dotácia poskytnutá
výška dotácie pre 1 subjekt

1) Vybavovanie žiadostí o dotáciu

SPOLU :

4 550,00 €

2 450,00 €

7 000,00 €

4

1

5

2 450,00 €

---

od 250,00 do 1 800,00 €

Za účelom poskytnutia dotácie z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2016 v oblasti sociálnej,
kontrolovanému subjektu - odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica bolo doručených celkom 7 žiadostí
o poskytnutie dotácie, z ktorých 3 žiadosti boli pridelené na vybavenie - oddeleniu sociálnej a krízovej
intervencie MsÚ a 4 žiadosti na vybavenie oddeleniu služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ.
Kontrolou bolo zistené, že pri preverovaní obsahovej a vecnej správnosti predloženej žiadosti
o poskytnutie dotácie a k nej priložených príloh žiadatelia neboli kontrolovaným subjektom upozornení,
resp. vyzvaní o doplnenie chýbajúcich dokumentov, čo nebolo v súlade s ust. § 8 ods. 1 písm. a) VZN č.
10/2015 - absencia prílohy – potvrdenie o pridelení IČO, absencia dokladu o zriadení bankového účtu (kópie
požadovaných dokumentov sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o dotáciu - ust. § 7 ods. 4 VZN č.
10/2015 v nadväznosti na tlačivo žiadosti „čl. E - Povinné prílohy“.
V rámci vykonávania administratívnej finančnej kontroly pri doručených žiadostiach nebolo
dostatočne prihliadané aj na overovanie pravdivosti čestných vyhlásení žiadateľa (uvedené v žiadosti - bod
C. Čestné vyhlásenie) tak, ako to ukladá ust. § 8 ods. 1 písm. b) VZN č. 10/2015, ktorý spracovateľovi
žiadosti ukladá preveriť pravdivosť čestných vyhlásení žiadateľa. Kontrolovaný subjekt na základe
predloženého
stanoviska k danému kontrolnému zisteniu uviedol, že údaje boli overené
prostredníctvom informačného
systému, ale aj napriek tomu nebol ním predložený doklad potvrdzujúci
skutočnosť ich overenia na doručenej žiadosti.
2) Rozhodovanie a poskytnutie dotácií
Po posúdení doručenej žiadosti kontrolovaný subjekt následne žiadosti predkladal na rozhodnutie
o poskytnutí požadovaných dotácií Komisii MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
(ďalej komisia MsZ pre ZSSaBP), ktorá v súlade s ust. § 8 ods. 9 VZN č. 10/2015 dotácie rozdeľuje
do 31. decembra predchádzajúceho roka, najneskôr však do jedného kalendárneho mesiaca po schválení
rozpočtu na príslušný rok a s prihliadnutím na termíny konania najbližších projektov. Kontrolou bolo
zistené, že komisia MsZ pre ZSSaBP na zasadnutí dňa 13.1.2016 prijatými uzneseniami odporučila
primátorovi mesta poskytnúť dotáciu 5 žiadateľom nasledovne :

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ NA PODPORU PROJEKTOV
dotácia schválená
p.č.
1.

žiadateľ
LIGA PROTI RAKOVINE, o. z. pobočka
Banská Bystrica

2.
3.

NOŽIČKA, o. z. Banská Bystrica
Materské centrum MAMINA, o. z.
Banská Bystrica

4.
SANARE, o. z. Banská Bystrica
5.
ANTIRA, o. z. Banská Bystrica

uznesením č.
č. 5/16
z 13.01.2016
č. 7/16
z 13.01.2016
č. 8/16
z 13.01.2016
č. 6/16
z 13.01.2016
č. 9/16
z 13.01.2016

v čiastke
250,00 €
1 800,00 €
1 500,00 €

1 000,00 €
2 450,00 €

na projekt
Psychosociálna pomoc pre onkologických
pacientov v meste Banská Bystrica
Zlepšenie zdravotného stavu detí s mozgovou
obrnou
Sprevádzanie tehotenstvom a príprava na
pôrod
pre sociálne znevýhodnené matky
Rekondičný pobyt v Štúrove pre členov
občianskeho združenia
Znižovanie rizikového správania sa v lokalite
Internátna 12, Banská Bystrica

3) Uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie
Poskytnutie dotácie bolo, okrem podanej žiadosti, podmienené uzatvorením zmluvného vzťahu
medzi Mestom Banská Bystrica ako poskytovateľom a žiadateľom dotácie ako prijímateľom. Kontrolou
obsahovej stránky uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií bolo zistené, že zmluvy boli uzatvárané
v písomnej forme, obsahom ktorých boli náležitosti vymedzené podľa ust. § 10 ods. 2 VZN č. 10/2015.
Pri uzatváraní zmlúv č. 538/2016, č. 454/2016, č. 453/2016 a č. 398/2016 boli zistené „formálne
administratívne chyby“, keď „Záverečné ustanovenia“ v týchto zmluvách boli upravené v čl. V. namiesto
chýbajúceho čl. IV..

Nedodržaním termínu zúčtovania dotácie došlo k porušeniu čl. III ods. 5 uzatvorenej zmluvy
č. 538/2016/OSV-SDS zo dňa 15.4.2016 a čl. 10 ods. 4 VZN č. 10/2015 Z. z., podľa ktorého spracovateľ
žiadosti po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami zodpovedá za jej zverejnenie, plnenie, kontrolu
a vyhodnotenie zmluvných dojednaní až do ukončenia zmluvného vzťahu.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že všetky uzatvorené zmluvy, vrátane uzatvoreného dodatku
k zmluve č. 453/2016/OSV-SDS, boli v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám zverejnené na webovom sídle Mesta Banská Bystrica. Zverejnenie zmluvy je podmienkou jej
účinnosti, ktorá nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Týmto bolo kontrolovaným subjektom taktiež
preukázané, že dodržal aj podmienku stanovenú v ust. § 10 ods. 4 VZN č. 10/2015, podľa ktorého garant
žiadosti zodpovedá za zverejnenie zmluvy, jej plnenie, kontrolu a vyhodnotenie plnenia zmluvných
dojednaní
až do konca zmluvného vzťahu.
4) Plnenie zmluvných podmienok poskytovateľom dotácie – (prevod finančných prostriedkov)
Spôsob a termín prevodu dotácie bol v zmluve upravený v čl. II. - Čas plnenia a výška dotácie - ods.
1., v zmysle ktorého sa poskytovateľ dotácie zaviazal poskytnúť dotáciu prevodom na bežný účet žiadateľa v
roku 2016, v termíne do 15 dní od účinnosti zmluvy. Vykonanou kontrolou predložených dokladov
(vystavené platobné poukazy, výpisy z účtu mesta) nedostatky zistené neboli.
5) Plnenie zmluvných podmienok prijímateľom dotácie – (vyúčtovanie poskytnutých dotácií)
Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Mesta Banská Bystrica. Podľa ust. § 11
ods. 3 VZN č. 10/2015 vyúčtovanie dotácie prijímateľ predloží príslušnému spracovateľovi žiadosti, ktorý je
gestorom zmluvy o poskytnutí dotácie najneskôr do 31. decembra príslušného roka, ak nie je v zmluve
stanovené inak.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo žiadateľmi predkladané podľa čl. III. - Ostatné dojednania –
ods. 1. uzatvorenej zmluvy, v zmysle ktorého boli zmluvne zaviazaní dotáciu použiť účelovo a podľa
ods. 5. danej zmluvy boli zaviazaní zúčtovanie dotácie predložiť v písomnej forme v stanovenom termíne
a s priložením fotokópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel, výpisy
z bankového účtu v zmysle vzoru prílohy č. 3, č. 4 a č. 5 VZN č. 10/2015, príp. iné doklady, (napr. zmluvy,
objednávky) a propagačný materiál, na ktorom bolo uvedené Mesto Banská Bystrica, ako aj účtovné
doklady, ktoré spĺňali náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Kontrolou bolo zistené, že prijímatelia dotácií preukázali správne účtovanie výdavkov hradených
z prostriedkov Mesta Banská Bystrica vo výške schválenej dotácie. Bolo preukázané, že na nedostatky
vo vyúčtovaní dotácie kontrolovaný subjekt upozornil prijímateľa dotácie – občianske združenie ANTIRA
so sídlom Banská Bystrica a následne ho vyzval do konca januára 2017 vyúčtovanie prepracovať a doplniť
ho o chýbajúce príslušné účtovné doklady, čo bolo následne v stanovenom termíne splnené.
6) Dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
Orgán verejnej správy, ak poskytuje alebo poskytol verejné financie inej právnickej alebo fyzickej
osobe, má povinnosť vykonávať administratívnu finančnú kontrolu ako súčasť finančnej kontroly.
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta je zložitou finančnou operáciou, ktorá musí byť v celom jej procese
overovaná administratívnou finančnou kontrolou (jednotlivé časti - žiadosť o poskytnutie dotácie,
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie, ako aj zúčtovanie dotácie).
Pred rozhodnutím a schválením požadovanej dotácie komisiou MsZ pre ZSSaBP, doručené žiadosti
boli overované administratívnou finančnou kontrolou kontrolovanej osoby podľa ust. § 9b zákona č.
502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, čo však nebolo v
súlade s ust. § 8
ods. 1 v spojitosti s ust. § 6 ods. 4 a ods. 4 cit. paragrafového znenia zákona č.
357/2015 Z. z., nakoľko dňom 01.01.2016 bol inštitút administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej
osoby nahradený inštitútom administratívna finančná kontrola.
Vykonanie administratívnej finančnej kontroly absentovalo pri posudzovaní prijatej žiadosti
o poskytnutie dotácie, keď okrem toho, že bola doručená po termíne, zistené ďalšie nedostatky nesplnenia

podmienok poskytnutia požadovanej dotácie neboli zapracované do správy o výsledku administratívnej
finančnej kontroly tak, ako to ukladá ust. 8 ods. 4 v spojitosti s ust. § 20 ods. 4 písm. d) zákona č. 357/2015
Z. z. (informácia o tejto doručenej žiadosti bola podaná aj komisii MsZ pre ZSSaBP).
Po vykonanej administratívnej finančnej kontrole na základe podanej žiadosti o zmenu zmluvných
podmienok a jej predloženia na rozhodnutie a schválenie komisii MsZ pre ZSSaBP, nebolo preukázané
oboznámenie sa s výsledkom predmetnej kontroly žiadateľkou tak, ako to ukladá čl. 8 ods. 14 a ods. 15
vnútorného predpisu č. 03/2016 v nadväznosti na ust. § 8 ods. 4 a nasl. zákona č. 375/2015 Z. z.
Pri posudzovaní vecnej a formálnej správnosti, ako aj úplnosti predložených žiadostí nebolo
pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly dostatočne prihliadané aj na overovanie pravdivosti
čestných vyhlásení žiadateľa (uvedené v žiadosti - bod C. Čestné vyhlásenie) tak, ako to ukladá ust. § 8 ods.
1 písm. b) VZN č. 10/2015, ktorý spracovateľovi žiadosti ukladá preveriť pravdivosť čestných vyhlásení
žiadateľa – absencia dokladu, resp. údajov potvrdzujúcich ich overenie na doručenej žiadosti. V prípade
absencie predloženia povinných dokladov žiadatelia neboli vyzvaní na ich doplnenie k podanej žiadosti, čo
nebolo v súlade s ust. § 8 ods. 1 VZN č. 10/2015.
Správne vykonávanie administratívnej finančnej kontroly a základnej finančnej kontroly bolo
preukázané kontrolovanému subjektu pred uzatváraním zmluvného aktu o poskytnutí dotácie a
vykonávanie administratívnej finančnej kontroly pred podpísaním uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.
Priebeh výkonu administratívnej finančnej kontroly v procese overenia finančnej operácie – vyúčtovanie
dotácie bol v súlade s čl. 8 internej smernice č. VP 03/2016.



Záverečné zhodnotenie kontroly

Výsledky z vykonanej kontroly boli dňa 27.11.2017 zapracované do Návrhu správu o výsledku
kontroly č. 11/2017, ktorého výtlačok č. 2 bol následne dňa 29.11.2017 listom č. 163470/26955/2017
predložený na oboznámenie primátorovi mesta a výtlačok č. 3 Návrhu správy č. 11/2017 prednostovi
Mestského úradu Banská Bystrica.
V návrhu správy o výsledku kontroly č. 11/2017 kontrolný orgán stanovil lehotu na podanie
prípadných písomných námietok k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 11. decembra 2017.
Na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku kontrolný orgán stanovil lehotu do 15. januára 2018 .
Kontrolovaný subjekt dňa 08. decembra 2017 predložil hlavnému kontrolórovi písomné stanovisko,
ktorým k zisteným skutočnostiam uvedeným v návrhu správy č. 11/2017 (č. záznamu OSV-SDS/165956/2017
zo 06.12.2017) nevzniesol žiadne výhrady a ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku spôsobu ich vysporiadania.
Na základe vyššie uvedených skutočností a prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku, kontrolný orgán vypracoval dňa 11. decembra 2017 „Správu o výsledku
kontroly č. 11/2017 – kontroly poskytovania a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií
v roku 2016 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica“. Výtlačok č. 2 Správy o výsledku kontroly č. 11/2017 bol
zaslaný listom č. HK – 166889/26955/2017 zo dňa 12.12.2017 primátorovi Mesta Banská Bystrica a výtlačok
č. 3 Správy o výsledku kontroly č. 11/2017 prednostovi Mestského úradu Banská Bystrica. Týmto bola
kontrola ukončená.
V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, hlavný kontrolór predloží správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu Mesta
Banská Bystrica na jeho najbližšom zasadnutí.
Banská Bystrica 10. januára 2018

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

