O b e c PODKONICE, 976 13 Podkonice č. 178
Hlavný kontrolór
Sp. zn. 555/2020

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
Hlavný kontrolór obce Podkonice v súlade so zákonnými kompetenciami podľa
ustanovenia § 18d a § 18e zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020, prijatým uznesením
č. 286/2020 zo dňa 22. 06. 2020 vykonal
kontrolu poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu Obce Podkonice za rok 2019 podľa
jednotlivých subjektov (prijímateľov dotácie).
Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Podkonice (ďalej len kontrolovaný
subjekt), kontrolovaným obdobím bol rok 2019.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutočný stav dodržiavania zákonných podmienok pri
poskytovaní a čerpaní účelových prostriedkov formou dotácií z rozpočtu obce v roku 2019
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi vydaných na ich
základe s prihliadnutím na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení
s verejnými prostriedkami.
Hlavný kontrolór v rámci predmetu kontroly preveroval:
- schválený rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie,
- všetky predložené doklady súvisiace s poskytnutím dotácií z rozpočtu obce (žiadosť,
zmluva, vyúčtovanie),
- účtovné doklady preukazujúce poskytnutie a použitie jednotlivých dotácií,
- doklady preukazujúce výkon finančnej kontroly.
Na základe § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:
- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej
obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide
o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej
podobnej udalosti na ich území,
- právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 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, môže obec
poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
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Obec Podkonice upravila postup a podmienky poskytovania dotácií prostredníctvom
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podkonice č. 1/2007 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2007 dňa
20. 09. 2007.
Celkovo bolo evidovaných v evidencii obce dvanásť potenciálnych žiadateľov dotácií,
z ktorých bolo následne poskytnutá dotácia celkom siedmim subjektom v celkovej výške
23 300 €.
Kontrolou predložených dokladov a postupu obce v procese poskytnutia dotácie
z rozpočtu Obce bol zistený nasledovný nesúlad so všeobecne platnou legislatívou a VZN
č. 1/2007:
- tým, že Obec Podkonice poskytla dotáciu z rozpočtu fyzickým osobám na iný účel ako
vymedzuje zákon, vzhľadom na skutočnosť, že neposkytla dotáciu fyzickej osobe, ktorá
neposkytuje služby občanom, resp. dotácia nebola poskytnutá na všeobecne prospešné
služby, všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely porušila § 7 ods. 4 zákona
583/2004 Z. z.,
- tým, že Obec Podkonice nepreukázala písomné žiadosti o poskytnutie dotácie a napriek
tomu tieto poskytla, postupovala v rozpore s § 3 VZN č. 1/2007,
- tým, že poskytla dotáciu v schválenom objeme finančných prostriedkov žiadateľovi OZ
Podkoničan, na základe zmluvy č. 13/2019, napriek tomu, že žiadosť OZ Podkoničan
nezastrešovala hromadne všetkých žiadateľov porušila § 3 VZN č. 1/2007
- tým, že nezverejnila a svojom webovom sídle všetky zmluvy súvisiace s poskytovaním
dotácií porušila § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.,
- vyplatením finančných prostriedkov na základe účtovných dokladov vystavených na iný
subjekt ako subjekt žiadateľa došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1
písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. v celkovej výške 210 €,
- tým, že jednotlivé uzatvorené zmluvy na poskytnutie dotácie neobsahovali klauzulu
o zodpovednosti za porušenie finančnej disciplíny porušila Obec § 4 VZN č. 1/2007,
- v procese poskytovania dotácií z rozpočtu Obce neboli zohľadnené ustanovenia zákona
č. 358/2015 Z. z..
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly.

.......................................
Ing. Ivan Petrík
hlavný kontrolór obce
V Podkoniciach, 25. 11. 2020
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